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MASINU FONDO VAJUS
Malonūs NL Skaitytojai, at 

siliepdami į NL Mašinų Fon 
do baigiamojo vajaus kvieti 
mą, atsiuntė:
Lukoševičius Juozas,

Montreal ................... $50.00
Pranevičius Antanas,

Montreal ..................... $20.00
Nuoširdžiai vajaus rėmė 

jams dėkojame ir prašome atsi 
liepti k'tus mielus skaitytojus. 
Mašinų Fn. turėjo $ 4,843.00 
Per savaitę gauta $ 70.00

Mašinų Fonde yra $ 4 913.0C 
Fondui užplanuota $15,000.90 
Dar trūksa .............. $10,087.00

Visus tautiečius o ypač N L 
Skaitytojus maloniai prašome. 
NL Mašinų Fondo baigiamąjį 
vajų paremti šėrų plikimu ar 
ba aukomis.

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
rne atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nttprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Praraja nė kiek nesumažėio... Nuo kapitoliaus padangės
KENNEDY SUSITIKIMAS SU CHRUŠČIOVU NESUTA 

RIMŲ NESUMAŽINO
Kennedy įsitikino, kad sovietija neinteresuota nei nusiginklavi 
mu, nei atominių bandymų sustabdymu, nei karo nutraukimu, 

nei Berlyno įtampos sumažinimu. —
Maskvos globotinis Nasser susikirto su savo globėju, kuris 

reikalauja paklusnumo. —
Dantės antraštė ant pragaro stangas, kad laisvasis pasaulis

KAS NAUJA KANADOJE
VISUOTINIS SURAŠYMAS KANADOJE SUKELIA

RŪPESČIŲ

vartų — Palikite viltis, kurie 
čia ateinante, — tebelieka g a 
lioje, — įsitikino JAV prezi 
dentas Kennedy, susitikęs ir 
pasikalbėjęs su maskvinės dik 
tatūros klikos vadu Nikita 
Chruščiovu. Kennedy, po pas* 
matymo, kalbėdamas į JAV 
tautą ir visą žmoniją, aiškiai 
pasakė, kad

SOVIETIJA NEINTERE ’ 
SUOTA TAIKA IR 
KOEGZISTENCIJA,

kaip Chruščiovas kartoja savo 
šj tvirtinimą. Rusija nesutinka 
nei nusiginkluoti, nei atominių 
bandymų sustabdyti, nei Berly 
nui ir visai Vokietijai leisti ap 
sispręsti laisvais rinkimais. V*, 
sa tai Maskva supranta taip, 
kad

REIKIA BŪTINAI PASI 
DUOTI SOVIETŲ 

REIKALAVIMAMS.
Jeigu sovietų reikalavimai bus 
išpildyti, tai tada, pagal Chruš 
Čiovą, bus ir nusiginklavimas, 
ir taika, ir visa kita. Todėl Ken 
nedy padarė išvadą:
PRARAJA TARP JAV IR 

SSSR TEBĖRA TA PATI, 
ir nėra vilčių, kad ji galėtų su 
mažėti. Belieka tiktai pasitikėti 
savo ir viso laisvojo pasaulio 
jėgomis, ryžtu ir tvirtu nusista 
tymu ginti laisvę, kuri negali 
būti paaukota taikos sąskaiton.

Todėl, dar Kennedy nesu 
grįžus iš Europos, į lotynų 
Amerikos valstybes pasiųstas 
JAV ambasadorius prie Jungti 
nių Tautų, A. Stevenson,

TARTIS SU AMERIKOS 
VALSTYBĖMIS DĖL 
BENDRO GYNIMOSI.

Atrodo, kad Stevensono mi 
sija yra sėkminga. Bet yra fak 
tas, jog sovietija deda visas pa

būtų sukrikdytas.
Pirmasis Chruščiovo ėjimas 

po susitikimo su Kennedy yta 
jo ,

PASIŪLYMAS VOKIETI 
JAI TARTIS DĖL TAIKOS 

SU RUSIJA
Adenaueris ir Brandt pasiū 

lymą atmetė. Vokietija lieka 
vieninga dėl ateities.

„Šiurpus, bet naudingas su 
sitikimas“, — kaip įverttno 
Kennedy savo susitikimą su 
Chruščiovu, užsibaigė tuo, kad 
Chiuščiovas susitikęs su Ken 
dedy dėl reikalavimo nutraukti 
Laose karą, padarė tai, kad už 
ėmė Laoso sostinę Prabang...

Bet yra ir sovietijoje debesė 
lių:
JMAMSER, SUSIKIRTO SU 

MASKVA DĖL ARABŲ.
Maskvos radio apmelavo, 

arabus ir Nassarį, bet Maskva 
nesiteikia neteisybių atšaukti, 
lito apkaltino Albaniją, kad ji 
sufabrikavo Jugoslavijai išgal 
votus kaltinimus, kuriuos kar 
toja sovietinė spauda ir radio. 
Yra ir daugiau nesklandumų. 
Fidel Castro pradėjo tvirtinti, 
kad jis — ne komunistas... Cal 
jis užuodė parako kvapą ir ne 
nori būti jo padegėjų pusėje?..

KITOS ŽINIOS
— JAV vyr. teismas išaiški 

no, kad komunistai ir kiti, kas 
žino partijos tikslus, turi regia 
truotis ir gali būti patraukti 
teismo atsakomybėn, kaip są 
mokslininkai jėga nuversti vai 
džią.

— Prancūzijoje vis dar vy 
ksta visokių nacionalistų tero 
ro aktai. Yra ir užmuštų.

— Arabai atkirto Chruščio 
vui. Tamsta sakai, kad sovie 
tijoje gyvenimas geresnis, ne

Kanadoje dabar vyksta vi 
suotinis gyventojų ir turto vara 
šymas, daromas kas kiekvieni 
dešimt metų. Kiekvieną Kana 
dos gyventoją dabar lanko su 
rašinėtojai, kurie užpildo vai 
džios nustatytų formų apklausi 
nėjimo lapus. Ir čia susiduria 
ma su kaikuriais tendencingais 
ar nesąžiningais surašinėtojais, 
kurie arba nenori, arba nesu 
tinka įrašyti į apklausinėjimo 
lapus tai, ką apklausinėjamasis 
asmuo atsako ir ko jis reikalau 
ja. Nepasiduokime tokių nesą 
žiningų arba tendencingų su 
įašinėtojlųl įkalbinėjimams ar 
ba reikalavimams.

šio surašinėjimo anketos 
yra žymiai geresnės, negu jos 
buvo praeito surašinėjimo me 
tu, bet ir jos nebe trūkumų. 
Pav. anketose nėra įrašytos 
Lietuvos, kaip surašomojo kil 
mes vietos, o tam tikslui yra pa 
likta vieta. Bet kai kurie sura 
sinėtojai nepaiso surašinėjamo 
jo reikalavimo, kad į paliktą 
tuščią vietą būtų įrašytas Lie 
tuvos vardas, ir prisispyrę siū

lo įrašyti Rusijos vardą. Su 
tuo nesutikime ir būtinai reika 
laukime, kad toje vietoje būtų 
įrašytas! Lietuvos vardas. O 
jeigu surašinėtojas nesutiks, tai 
būtinai pareikalaukime suraši 
nėtojo vardo ir pavardės, kad 
galima būtų juos apskųsti vai 
džiai. Tokias žinias siųskime 
KLB Krašto V-bai, adresu: 
1577 rue de Seve, Montreal 
20, P. Q.

KLB Krašto v-ba jau krei 
pėsi į Ottawa pareiškimu, kad 
surašinėjime yra neteisėtumo 
ir surašymo blankuose yra trū 
kūmų, kuriuos reikia pataisyti, 
o jeigu to šiam kartui negali 
ma padaryti, tai kad surašinė 
tojai surašomųjų atsakymus 
įrašytų taip, kaip surašomieji 
atsako.

Nepasiduokime neteisė,tie 
ms surašinėtojų sauvaliavima 
ms. Apie tokius neteisėtumo 
faktus prašoma pranešti ir 
„Nepriklausomos Lietuvos” re 
dakcijai: 7722 George Sa., La 
Salle, P. Q., tel. DO 6-6220.

VLIKO PIRMININKAS 
WASHINGTONE

Gegužės ’26—27 dd. VLI 
Ko pirmininkas Dr. A. Trima 
kas buvo nuvykęs į Washing 
ton, D. C. Prezidento Kerme 
dy kelionės į Europą išsakai ė 
se jis tarėsi su JAV valdžios 
atstovai ir VLIKo politinės ko 
misijos nariais.

— Kennedy sveikata pablo 
gėjo, nes jam atsiliepia karo 
metu gauti sužalojimai.

PASITARIMAS SU LEBA 
NO AMBASADORIUM 
Gegužės 29 d. VLIKo pir 

mininkas dr. A. Trimakas bu 
vo priimtas Lebano valstybės 
misijos prie Jungt. Tautų šefo 
ambasadoriaus Georges Ha 
kini. Ta proga buvo plačiai pa 
diskutuoti klausimai, kokiu bū 
du arabų tautų atstovai galėtų 
paremti Lietuvos laisvės bylą. 
Taip pat buvo aptaria arabų 
pasaulio ideologinė kova su ko 
munizmu.

Naujienos iš pasaulio sostinės

LESAGE STUMIA PIRMYN 
Kova už nemokamą mokslą.

8-ji Kanados Lietuvių Diena 
VISOMS K. L. B. APYLIN KIŲ VALDYBOMS 

Aplinkraštis Nr. 21.
Reikalas: VIII-ji Kanados 

Lietuvių Dieną Montrealyje.
P. L. B. Kanados Krašto 

Valdyba skelbia, kad VIII-ji 
Kanados Lietuvių Diena įvyks 
s. m. rugsėjo mėn. 2-3-4 dieno 
mis Montrealyje.

Į šią Kanados Lietuvių Die 
ną jau dabar maloniai yra kvie 
čiami visi Kanadoje gyvenan 
tieji lietuviai, o taip pat mieli 
mūsų tautiečiai iš J. A. V. Šio 
je Lietuvių Dienoje ypač yra 
laukiamas mūsų mielas jauni 
mas, nes šioje iškilmėje, Kraš 
to Tarybos nutarimu, j’ems 
yra skiriamas ypatingas dė 
mesys.

Lietuvių Dienos Kanadoje 
jau yra virtusios tradicija. Kad 
jos turi didžia reikšmę, rodo 
tas faktas, kad kaskart vis di 
dėsnis tautiečių skaičius į šias 
lietuvybės demonstracijos die 
nas suplaukia ne tik iš Kana 
dos, bet ir iš J. A. V. Montrea 
lio lietuviai šiai iškilmei pra 
dėjo ruoštis jau prieš gerą pus 
pnetį,.* Sudarytasis organizac? 
ms komitetas, vadovaujamas 
Jono Lukoševičiaus, planingai 
vykdo visus Lietuvių Dienos 
paruošiamuosius darbus. Infor

matinei Tarnybai vadovauja 
Redaktorius J. Kardelis —« 
(7722 George St., LaSaiie, 
Montreal, P. Q., telef. DO 6- 
6220), į kurį ir prašoma kreip 
tis visais Lietuvių Dienos infor 
matiniais klausimais. Jis miq 
lai visiems suteiks prašomų in 
formacijų.

P. L. B. Kanados Krašto 
V-ba laiko sau už malonią pa 
reigą priminti visoms Apylin 
kių Valdyboms, kad jos viso 
mis išgalėmis prisidėtų prie 
šios Lietuvių Dieno* pasisek1 
mo. Lietuvių Diena yra ruošia 
ma visos Kanados lietuvių 
mastu, todėl svarbu, kad klek 
galint didesnis tautiečių skai 
Čius, ypač jaunimo, joje daly 
vautų. Apylinkių Valdybos, 
kurių ribose veikiantieji meni 
niai vienetai yra pakviesti Lie 
tuvių Dienos programoje daly 
vauti, prašomos pagelbėti jie 
ms nugalėti visus pasitaikau 
čius sunkumus ir kad jie galėtų 
į Lietuvių Dieną atvykti.

Tad iki pasimatymo Lietu 
vių Dienoje Montrealyje!

Stp. Kęsgailą, 
Krašto Valdybos pirmininkas, 
p. Lukoševičius, Sekretorius.

Sunku kovoti su įsisenėjimu 
ir trafaretu, kuris čia yra dide 
Įėję madoje. Bet Lesage vai 
džia deda dideles pastangas 
pakelti Kvebeko gyvenimo ly 
gį. Lesage daber veda kovą už 
nemokamą mokslą visose pro 
vincijos mokyklose. Tai bus 
didelis žingsnis pirmyn.

DIDELĖ KOVA TARP 
KVEBEKO PARTIJŲ

Nacionalkonservatoriams pra 
dėjus pulti liberalų Lesage par 
tiją, ši pradėjo kelti aikštėn 
pirmosios, pradedant Duples 
šie laikais, visokius neteisėtu 
mus ir korupcijos faktus. Tam 

gu arabuose ir todėl arabai 
turi pasirinkti sovietus, Ameri 
koje gyvenimas geresnis, negu 
Rusijoje, — tai kodėl rusai ne 
pasirenka amerikoniškos sant 
valkos?

— Vietname vyksta kovoo 
su įsiveržusiais kariuomenes eta 
liniais iš siaurinio Vietnamo.

— Karinė Korėjos valdžia 
daro didelius pertvarkymus, 
kaip jie sako, sutvarkymo tiks 
lais.

— JTO Saugumo taryba pa 
skelbė rezoliuciją, reikalaujan 
čią Portugaliją sustabdyti An 
goloje represijas.

— Maskva protestuoja, kad 
V. Vokietija Berlyne įsteigė 
bankinį centrą.

— JAV susirūpinusi Indok> 
nijos gynimu nuo karinių už 
puolikų.

— Portugalijos atstovas JT 
O pareiškė, kad Angolon v ei 
žiasi Maskvoje apmokyti tero 
ristai.

— Birželio 12 d. turėjo būti 
atnaujintos derybos dėl Laose.

— Kinijoje į šiaurę nuo Jau 
gce upės sausra, o į pietus — 
potvyniai.

— Brazilija bendradarbiaus 
su JAV, pareiškė prezidentas 
Quadros.

— Sunkiai vyksta Prancūzi 
jos derybos su alžyriečiais.

— Washingtonan atvyko 
Japonijos min. pirmininkas 
Ikeda.

tikslui sudaryta speciali komisi 
ja, kuri rausiasi praeities d> i 
buose ir suranda skandalingų 
faktų. Pavyzdžiui, konstatuoja 
ma, kad valdžiusioji partija vi 
sokias parangas, darbus, ati 
duodavo be varžytynių ir už 
tai darbų gavėjams dešimterio 
pai permokėdavo. Permokėji 
mai buvo daromi todėl, kad iš 
tų permokėjimų partijos žmo 
nės galėtų gauti kyšių. Tokiu 
būdu mirusiojo premjero pa. 
tijos žmonės turtėjo neteisėtu 
būdu. Šia prasme komisija at 
randa labai didelių nusikalti 
mų, iš kurių dar iškils didelės 
bylos.

SUDBURY RINKIMUS 
LAIMĖJO DEMOKRATAI

Šiemet Sudbury, Ont., Mi 
ne Mill unijos rinkimai buvo 
labai karšti ir nepaprastai 
įtempti. Maskviniai bandė nu 
versti demokratus. Jie panau 
jo žiaurias priemones bet ne 
laimėjo. Balsavime dalyvavo 
apie 12 tūkstančių darbininkų. 
Rinkimus laimėjo Canadian 
Labour Congress šalininkai su 
Don Gillis priešakyje. Plačiau 
sekančiame NL nr.
KANADA IR JUNGTINĖS 

VALSTYBĖS GRAŽIAI 
SUTARIA

Kanada javams iškrauti iš 
laivų užsakė Amerikoje siurb 
liūs, bet Amerika, paskelbusi 
Kinijai embargo, atsisakė siur 
blus duoti. Kilo nepasitenkini 
mas. Difenbaker tada pareis 
kė, kad JAV turi teisę tą dary 
ti. Bet Kennedy, atsižvelgiant 
į tai, kad javai yra siunčiami 
badaujančiai Kinijai, leido siur 
blius Kanadai atiduoti, nes rei 
kia atsižvelgti į humaniškumą, 
faigi: kai geri santykiai, visa 
dos randamos išeitys...
DU MILIONAI DOLERIŲ 
MCGILL UNIVERSI IETUI

McGill Universitetui Montre 
alyje, kaip pirmaujančiam Que 
beco provincijoje, federalinė 
valdžia paskyrė 1,738,000 dol. 
subsidijos. Nuo 1952 metų, ka 
da federalinę valdžią paėmė ii 
beralai, Duplcssies uždraudė

POSĖDIS SU JAUNIMO 
ATSTOVAIS

Gegužės 21 d. New Yorke 
VLIKo pirm. dr. Trimakas ta 
rėsi su lietuvių studentų atsto 
vai* dėl bendradarbiaivmo Lie 
tuvos laisvinmo darbe.

SUPAŽINDINO SU
TREMTINIŲ KŪRYBA
Ryšium su Sibiro tremtinių 

poezijos pasirodymų išlei 
ūžiant knygelę ,,Rūda ir rau 
da“, buvo išleistos dvi specia 
iios Eltos informacijos laidos 
anglų kalba. Viena jų skirta re 
Ilginiams laikraščiams ir piie 
jos prijungtos vieno religinio 
eilėraščio vertimas į anglų Kai 
bą, o kita skirta kitai angliškai 
spaudai bei informacijos agen 
tūroms ir prie jos pridėtas vie 
nas Sibiro tremtinio eilėraštis 
išverstas į anglų kalbą. Ši infor 
macija pasiųsta ir JAV Kong 
reso vadams.

SUDARYTA VLIKO 
INFORMACE KOMISIJA 
Birželio 4 d. VLIKo busti 

nė j New Yorke įvyko pirma 
sis VLIKo informacijos pata 
riamosios komisijos posėdis. 
Dalyvavo VLIKo pirm. dr. A. 
Trimakas,' sekret. H. Blazas, 
komisijos nariai dr. O. Laba 
nauskaitė, V. K. Banelis, A!g. 
Budreckas, Daiva Audėnaite. 
Del asmeninių aplinkybių po 
sėdyje negalėjo dalyvauti ko 
misijos nariai A. Gražiūnas ir 
J. Stonys. Akcentuotas reika 
las įtraukti į darbą naujų jėgų. 
Komisijos sąstate dabar yra du 
jaunųjų akademikų atstovai.. 
Komisijos pirmininke išrinkta 
dr. O. Libanauskaitė, sekreto 
num — Algirdas Budreckas. 
• 110,000 dol. kaštavo iškir 
timas vasario mėn. ledų aud 
ros sužalotų medžių. Iš tų iš 
kirstų medžių padaryta 16,000 
kordų malkų, kurios išdalina 
mos bedarbiams.

MONTREALIS
PROF. V. ČEPĖNAS 

MONTREALYJE
Lietuvių Enciklopedijos re 

daktorius Prof. V. Čepėnas su 
dukra ir žentu, pp. Dr. Užgi 
nais, praėjusį savaitgalį pra 
leido Montrealyje, viešėdami 
pas pp. Efertus, Bouchervillė 
je. Pp. Užgiriai lankėsi Mont 
realyje todėl, kad pagal jų spe 
cialybę, Montrealyje praėjusią 
savaitę vyko psichiatrų ir me 
dicinos psichologų kongresas, 
Kuriame jie dalyvavo.

Prof. V. Čepėnas, tureda 
mas kelias dienas laiko, apžiū 
rėjo Montrealio miesto įdor..y 
bes ir vizitavo ,,Nepr. Lietu 
vos“ red.

Be ko kita, Ljetuvių Enci 
klopedjjos redaktorius Mont 
realyje rado Enciklopedijai su 
sidomėjimo vertų dalykų. Juo 
kaudamas p. Čepėnas sako en 
ciklopėdiją redaguojąs jau 20 
metų, tat tarytum yra tapęs En 
ciklopedijų redaktorium. Bet, 
jis sako, Lietuvių Enciklopedi 
ja jau eina prie pabaigos, nes 
beliko tiktai kelies i aidės 

universitetui priimti federalinę 
paramą. Bet dabar univcrstte 
tas atgavo teisę gauti feaerali 
nes valdžios paramą.

LEGALIZUOTAS MARGA 
RINO PARDAVIMAS

Ligšiol Quobeco provincijo 
je margarinas buvo uždraustas 
pardavinėti, nuo 1946 metų. 
Bet dabar Kvebeko provincijos 
parlamentas priėmė įstatymą, 
kuriuo margarino paidac irieji 
mas leidžiamas. Mai garino pai 
davinėtojai kasmet turės gauti 
leidimą ir margarino negalės 
pardavinėti vietoje sviesto. Vai 
džia pati kontroliuos margarino 
pardavinėjimą.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS 
ŠVENTINIMAS

N. Pr. M. Seselės Montrea 
lyje, vadovaujamos energin 
gos vyr. seselės Celinos, papuo 
šė savo sodybą nepaprastai 
gražiu paminklu — lietuvišką 
ja koplytėle. Gražų aichit. V. 
Zubo projektą nepaprastu pre 
cizija bei sumanumu ?šp;lde 
jonas Dalmantas

SPORTO KLUBO 
„TAURAS“

naująją valdybą sudaro klubo 
globėjas Tėv.\J. Borevičius, S. 
J., klubo reikalų vedėjas — V. 
Zižys, sekret. V. Piečaitis, spe 
rto vadovas V. Šipelis, ekono 
mas Romas Otto, Lietuvių Die 
nos sporto vadovas — A. N y 
lė.
ANTROSIOS JAV IR KA 

NADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS, 

kuri Čikagoje įvyks liepos 2 d., 
reikalų ved. p. Radžius skam 
Dino į „Nepriklausomos Lietu 
vos“ redakciją ir teiravosi apie 
pasiruošimus šiam didingam 
JAV ir Kanados lietuvių įvy 
kiui. P. Radžius labai apgailės 
tavo, kad Montrealio lietuvių 
choiai, kurių yra du, nė vienas 
nesiruošia į Antrąją Dainų 
Šventę. Kaip atrodo, iš Kana 
dos į Dainų šventę vyks tiktai 
du chorai — „Varpo“ choras, 
Vedjvmas kompj. St. Gailevi 
Čiaus ir Windsoro choras, ve 
damas muz. Sodaičio. P. Ra 
džius apgailestavo, kad ir iš 
Toronto, kur yra keli choiai.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI
Prašome pranešti apie paš 

to vėlavimus, bet kurioje Ka 
nados vietoje. Laikraštis regu 
nariai išsiunčiamas pirmad cm. 
jis visą Kanadą turi pasiekt- tą 
pačią savaitę. Kur jis vėluoja 
si, prašoma rašyti NL-vai: 
7722 George St., LaSalle, ,
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Nepriklausoma Lietuva
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Laycock straipsnis antrašte A 
livelier life for the aged. Tame 
straipsny yra daug gerų minčių 
bei idėjų senatvės klausimais. 
Dalis jų labai suglaustai čia pa 
tiekiama, nes keliamos proble 
mos mūsų išeivijai kartais gali 
būti dar opesnės kaip senie 
siems kanadiečiams. To straips 
nio vadovaujanti mintis yia — 
kaip senų žmonių gyvenimą pa 
daryti geresnį ir kaip prie to 
turi prisidėti jaunesnioji karta, 
kuri neišvengiamai taip pat su 
silauks savo eilės — senatvės.

Savo išvedžiojimus autorius 
pradeda savo gyevnimo pavyz 
džiu. Jis sakosi prieš 8 metus, 
būdamas 62 metų amžiaus, pa

jais išradimais, gyvenimo saly 
gų gerėjimu. Kanadoje dar 
1951 m. buvo l,086,00G asine 
nu per 65 metus amžiaus, arba 
kas 13-tasis žmogus buvo vyrės 
nis nei 65 m. Spėjama, kad per 
paskutinius 10 metų jau kas 10- 
tas žmogus gali būti toKio am 
žiaus. Tas rodo, kad senų žmo 
nių gyvenimo problemos daro 
si vis svarbesnės.

Paskutiniais laikais visut grei 
Čiau atleidžiami iš darbo suėję 
savo metų ribą asmanys. Kalba 
ma, kad

didėja skaičius senyvų žmonių, 
atleidžiamų iš darbo dėl 

senatvės,

seniems į darbą ir uždarbį.
Senyvo amžiaus žmonių pro 

centas pastoviai auga ryšium su 
medicinos mokslo pažanga, nau

Veda sktn. inž. J. Bulota.

NIAGAROS PUSIASALIO SKAUTAI RUOŠIASI 
STOVYKLAUTI

Vietos skautų rėmėjų valdy 
ba liepos 2 d. (sekmadienį) 
pp. Bieliūnų ūkyje prie Wel 
lando ruošia linksmą gegužinę.

Pelnas skiriamas „Žalgirio“ 
vietininkijos skautų vasaros 
stovyklai, kuri įvyks Tėvų Pra 
jiciŠkonją prapijos vasarvietė 
je, Naujoje Vasagoje, Ont.

•Pusiasalip skautaį-ės birže 
lio 30 d. daro iškilą, kuri tęsis 
ligi liepos 3 d., irgi pp. Bieliū

nų ūkyje. Tikimasi sulaukti 
daug svečių, kurie kartu su is 
kilautojais gražiai praleis laiką 
tyram ore, o skautai žada ko 
miškus žaidimus bei varžybas.

Rėmėjų v-ba ir skautų vado 
vybė kviečia visus tėvus, prie 
telius ir pažįstamus, paremti 
skautus savo atsilankymu.

Be to, laukia kitų vietovių 
skautų dalyvauti gegužinėj ir 
iškilos užbaigime. B. S.

SALIN kruvinos rankos!
sitraukęs iš fakulteto dekano pa 
reigų į pensiją po 40 metų tar
nybos. Per tuos 8 metus jis pa

ir tuo pat tempu didėja skaičius 
žmonių, išjungtų iš darbo bend 
ruomenės, paverčiant pastoviai

Maskolių kompartijos diri 
gentui davus ženklą, prapliupo 
komunistinė spauda sutartine 
apie masines žmogžudystes hit 
lennės okupacijos metais. „Su 
rado” kaltininkų Lietuvoje ir 
Estijoje. Juos teisė, pasmerkė 
ir sušaudė. Bet kompartija, ku 
ri kontroliuoja visą pavergtų 
kraštų valdžią ir jai duoda nu 
rodymus, norėtų į kaltinamųjų 
suolą pasodinti daugiau nekal 
tų, bet okupacijai priešingų us 
menų — lietuvių, latvių, estų, 
— tik jos rankos pertrumpos, 
nepasiekia tų, kurie gyvena 
laisvame pasaulyje ir naudoja 
si demokratinių įstatymų ap 
sauga. Maskvos komportijos 
opričina per jos kontroliuoja 
mą spaudą Lietuvoje ir kimo 
se Pabaltijo kraštuose; per 
kompartijos narius - paregū 
nua, kurie suvaro žmones į mi 
tingus, kur daromi komparti 
jos paruošti neišvengiami nuta 
rimai, šaukiasi į mūsų tremti 
nius, gyvenančius laisvą j ame 
pasaulyje, kad jie neva žmonis 
kūmo ir teisingumo vardu iš sa 
vo valdžios reikalautų, kad ta 
riamai pasislėpę nusikaltėliai 
būtų atiduoti į Maskvos komu 
nistų „teisingumo” rankas. At 
skirai kreipiasi per spaudą ir 
net skambinimais telefonu iš 
Maskvos ragina, kad lietuviai

šu, atgyvena. O kas gi ištikrų 
jų yra tie Lietuvos „išgamos“,, 
bei „atgyvenos“, atseit, bolše 
vikų terminologija — buržua 
žiniai nacionalistai? Visų pir 
ma — tai nesuskaitomi tūkstan 
čiai ištremtųjų į Sibirą, tai lū 
kstančiai žuvusių Lietuvos gi 
riose partizanų; pagalios, tai 
tie lietuviai tremtiniai, kuiie ap 
sigyveno pasaulio laisvuose 
kraštuose, nenorėdami patekti 
į komunistinės diktatūros ver 
giją; tai lietuviai, kuriuos
Lietuvos okupantas užsidėjęs 

nekaltumo kauke, 
avinėlio balseliu prašo pa* a 
mos — išdavinėti tarianr.uo 
sius nusikaltėlius lietuvius.

Lietuvos okupantas geiai ži 
no, kas anais metais Lietuvą 
paklupdė kraujuose, kai nekal 
ti žmonės buvo šaudomi šim 
tais ir tūkstnčiais. Tą padarė 
vakar buvusieji Maskvos koin 
partijos draugai, artimi jų ben 
dradarbiai, vokiškieji naciai. 
Juk Stalino ir Maskvos kom 
partijos darbas, kad kilo II Fa 
saulinis karas; Juk Stalinas ir 
Hitleris, Molotovas ir Ribben 
tropas ištiesė vieni antriem 
draugystės ir visokios paramos 
rankas. Tik užtikrinta Stalino 
parama, Hitleris drįso pradėti 
tą baisųjį II Pasaulinį karą.

rašės ir išleidęs 5 knygas, du 
kartu suvažinėjęs į Europą, te 
beskaitąs paskaitas įvairiuose 
universitetuose vasaros kursuo 
se, tebedirbąs kitą darbą moks 
lai, darąs pranešimus bei pokal 
bius per radiją, pilnu tempu da 
lyvaująs visuomenės organiza 
cijų veikloje, laiko taupumo su 
metimais keliaująs tik lėktų 
vais ir nenutraukiamai tobuli 
nąs savo pamėgtą ,,Hobby” — 
spalvotą fotografiją.

Savo ilgametės tarnybos eigo 
je niekuomet nebuvęs taip už 
imtas, kaip būdamas pensijoje. 
Esąs labai sveikas ir labai lai 
mingas suėjęs 70 metų, jausda 
masis esąs naudingas kitiems n 
sau. Sako, tokis jo būvis jam 
duodąs teisę pareikšti: „Mes 
turime suformuoti naują suprati 
mą apie gyvenimą pasitraukus 
iš darbo dėl senatvės. Geru to 
klausimo sutvarkymu yra suinte 
resuoti ne vien seni, bet tolygiai 
ir jaunesnės kartos, nes

kiekvienas jaunas anksjiau a>* 
vėliau taip pat bus senas.

Mes turime nustoti skirtis vieni 
nuo kitų — jauni nuo senų se 
ni nuo jaunų, Mes turime nusto 
ti senus išjungti iš gyvenimo ei 
gos. O svarbiausia už visa — tu 
rime nustoti atiminėję teisę

didėjantį skaičių nenaudingais, 
nepritaikomais darbui vieuome 
nės nariais. Tuo tarpu gi daugu 
ma tokio amžiaus žmonių tebė 
ra geram sveikatos stovy, pilno 
darbingumo ir didelio patyrimo 
darbe. JAV specialios įstaigos 
teigia, kad nuo dviejų trečdalių 
iki trijų ketvirtadalių dėl am 
žiaus atleidžiamų yra pilnai dar 
bingi. Tą taip pat patvirtina ir 
ta aplinkybė, kad, piircikus, pa 
šaukti į darbą pensininkai, 
pav., karo metu, parodo ne ma 
žesnį darbo našumą ir kokybę, 
kaip visi kiti dirbantieji. Tad 
tikrumoje vienintelė darbui tęs 
ti kliūtis tėra metų skaičius.

Didelė dauguma iš darbo 
šiuo būdu išjungtų asmenų past 
junta netekę savo vertės Kaip 
asmenys, pasijunta atskirti nuo 
veiklios bendruomenės ir čia 
prasideda asmens nykimo pro 
cesas. Tą procesą neretai ska 
tina jaunesnės kartos šalinimą 
sis nuo senų.

Medicinos tyrimai rode, kad

senų žmonių fizinio ir mentali 
nio sutrikimų priežastys daugu 
moję yra psichinio pobūdžio, 

ne fizinio.
Pašalinimas iš veiksmingo gy 
venimo yra vienas svarbiausių 
tų sutrikimų šaltinis. Tą taip

sukrustų ir Maskvai išduotų 
tarp jų gyvenančius „nusikaltę 
liūs“. Visa akcija, patraukus 
šniūrelį, vyksta planingai, vie 
nu metu visur, panaudojant vi 
sas propagandos piiernones. 
Tai būdingas komunistų orga 
nizacijos veikimo bruožas. Nu 
tarimai, reikalavimai „nusikal 
lėlius” išduoti sovietų diktatu 
rai paremiami neva liaudies 
balsu, tos liaudies, kurią komu 
nistinis botagas gainioja iš vie 
no mitingo į kitą ir kur mitingo 
dalyviai teturi tik vieną teisę— 
rankos pakėlimu pritarti komu 
nistų atsineštom rezoliucijom. 
Nekalto žmogaus nužudymas

yra baisus nusikaltimas.
Žudymas žmonių be tardymo 
ir teismo; žudymas senelių, Ii 
gonių, bejėgių kūdikiu ir vai 
kų yra toks baisus nusikalti 
Inas, kuriam žmonių kalboje 
nebėra tinkamo žodžio. Tai 
gali padaryti tik toksai žmo 
gus, kuris yra kritęs iki žemiau 
šio sugyvulėjimo laipsnio, ku 
ris išviso nebevertas žmogaus 
vardo.

Taip, hitlerinė valdžia oku 
puotoje Lietuvoje buvo pada 
nusi daug baisių, kruvinų nusi 
kaitimų. Ji yra išžudžius! Lie 
tuvoje nesuskaitomus tūkstan 
čius visai nekaltų žmonių. Bet 
kas gi tas nekaltų žmonių sker 
dynes Lietuvoje organizavo ir 
vykdė? Ar ne Hitlerio aklai 
klusnūs pasekėjai, juodieji ir 
rudieji naciai? Dabartiniam 
Lietuvos okupantui kiekvienas 
lietuvis patriotas yra skaudus 
jo akyje krislas. Lietuvos oka 
pantas norėtų sunaikinti kiek 
vieną to krašto patriotą; jei 
okupantas negali sunaikinti fi 
ziškai, tai stengiasi jį nors su 
niekinti, morališkai sunaikinti. 
Lietuvį patriotą okupantas ma 
skolis ir jam parsidavę ketu v iš 
kieji pataikūnai vadina buržu 
aziniu nacionalistu; jį pravai 
džiuoja Lietuvos išgama, niek

Maskvos komunizmui nieką 
dos nerūpėjo teisingumas. Me 
las, apgaulė, masinės deporta 
cijos į Sibirą, masiniai nekaltų 
žmonių žudymai — viskas ti 
ko Maskvos komunizmui.

Reikia lietuvius patriotus su 
naikinti — ir Lietuvos okupan 
tas juos pravardžiuoja buržua 
ziniais nacionalistais, nereika 
lingomis atgyvenomis ir t. t. 
Gerai žino Lietuvos okupan 
tas, kad masinius žmonių žudy 
mus Lietuvoje vykdė Hitlerio 
valdžia — kitokios valdžios 
Lietuvoje tuo metu nebuvo,— 
bet tasai okupantas atkakliai 
visur ir bet kuriai progai pasi 
taikius tvirtina, kad tie žudy 
mai buvę lietuvių buržuazinių 
nacionalistų, atseit lietuvių pa 
triotų ir hitlerininkų bendras 
darbas! j

Tai šlykštus melas!
Arba prisiminkime Vilniaus 
krašte baisiąją Pirčiupio kai 
mo tragediją, kai visas kaimas 
ir 118 to kaimo gyventojų — 
visi vyrai, moterys ir vaikai — 
buvo gyvi sudeginti. Tą nūs- 
kaitimą padarė sužvėrėję nitle 
rininkai, gestapininkai. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai buvo išpro 
vokuota bolševikų partizanų 
prieš tą lietuvišką kaimą, kuris 
nekentė bet kokios okupacijos. 
O dabar paimkite okupuotos 
Lietuvos tarybinė spaudą — 
laikraščius žurnalus, straips 
nius apie Pirčiupio tragediją— 
ten visur, kur tik bus suminė 
tas Pirčiupio vardas, visur bus 
pabrėžta, kad to kaimo gyven 
tojus išžudę lietuviški „buržu 
aziniai nacionalistai“ kartu su 
hitlerininkais. Tai ne papras 
tas, bet šventvagiškas melas, 
nes nelaimingųjų mirusių kan 
kinių vardai vartojami šlykš 
Čiai melo propagandai prieš 
pačius lietuvius. Kiekvienas ge 
rai žino, kad nėra tokio kraš 
to, kur neatsitiktų nusikaltimų, 
kur nebūtų kalėjimų; bet nė

vienas padorus žmogus del vie 
no kito nusikaltėlio, niekados 
nedarys bendro kaltinimo, jį 
mesdamas gyventojų masei.

Ko verti dabartinio Lietu 
vos okupanto ir jo veragiškų 
pataikūnų nepaliaujamai apie 
nusidėjimą žmoniškumui, apie 
Lietuvos nekaltų gyventojų 
naikinimą, apie reikalą surasti 
kaltininkus ir atiduoti juos į 
teisingumo rankas?
Kas gi pirmas pradėjo naikinti 
nekaltus Lietuvos gyventojus, 

ar ne Maskvos komunistai?
Štai 1941 metų baisusis pa 

vasaris Lietuvoje. Kas birželio 
mėn. 14 d. visoje Lietuvoje, 
pačioje nakties glūdumoje, už 
puolė ramiai miegančius gyven 
tojus? Kas tada suaugusias, se 
nius, ligonis ir vaikus traukė iš 
lovų, grūdo į gyvulinius vago 
nūs, be maisto ir net be van 
dens, ir beveik keturiasdešim 
tis tūkstančių tokių nelaimin 
gųjų išvežė į tolimą Sibirą ba 
dui, kančioms ir lėtai mirčiai? 
Kas tą padarė, ar ne maskolis 
okupantas - komunistas?

Birželio 26 d. Panevėžio h 
goninėje gydytojai išvargę, ne 
miegoję dirba, operuoja. Įsi 
veržia komunistų - rusų būrys 
ir tris chirurgus — J. Žemgulį, 
S. Mačiulį, Gudonį ir chirurgi 
nę gail. seserį Kanevičienę, vi 
sus dar su baltais chalatais, išsi 
veda, nusivaro į kito namo rū 
sį ir ten visus bestiališjeai nužu 
do, nepamiršdami seserį Kane 
vičienę prieš nužudymą išpne 
vartauti.

Rainių miškelis prie Telšių. 
Iš Telšių kalėjimo, kur Buvo 
laikoma apie 70 suimtųjų — 
daugiausiai jaunimas, mokslei 
viai, tarnautojai — naktį visi 
nuvežti į mišką ir po bestiališ 
kų kankinimų, kūno pjausty 
mų, visi išžudyti. Kalėjimas 
buvo rusų - komunistų žinioje.

Praveniškių baudžiamoji 
stovykla. Čia buvo uždaryta

apie 400 ūkininką, kurie nega 
Įėjo sumokėti komunistų užde 
tų jiems lupikiškų rinkliavą. 
Birželio mėn. (1941 m.).

Visa stovykla, neaplenkiant 
stovyklos tarnautojų ir jų šei 

mų, buvo išžudyti iki 
paskutinio žmogaus.

Stovykla buvo enkavedistų, ai 
seit, rusų komunistų žinioje.

Prasidėjus 1941 m. rusų ir 
vokiečių karui, iš Lietuvos ka 
Įėjimų buvo varomos minios 
suimtųjų į Rusijos gilumą. Čer 
venės miške, nakties metu, vi 
si kaliniai buvo išžudyti.
Tai tik keletas žvėriškų kanki 
nimų ir masinio žudymo pavyz 
džių, kuriuos Įvykdė Lietuvos 
okupanto pareigūnai — enka 
vedistai, kompartijos patikimi 

asmenys.
Kur visų šitų bestiališkų žia 

urumų ir masinių žudymų kai 
tininkai? Viena aišku — jie ne 
pasitraukė į laisvuosius Vaka 
rus; jie visi 1941 metais iš Lie 
tuvos išbėgo ir nukeliavo pas 
savuosius į Rusiją.

Ar girdėjai, gerb. skaityto 
jau, bent kartą, kad lietuvių 
tautos anie kankintojai ir žudy 
tojai būtų buvę surinkti, teisia 
mi ir prideramai nubausti?

Maskoliui okupantui yra rei 
kalinga Lietuvos žemė, o susi 
pratęs lietuvis jam yra labai ne 
malonus pašinas, kurį jis pra 
vardžiuoja buržuaziniu nacio 
nalistu, fašistu, liaudis priešu, 
atgyvena, tautos išdaviku ir tt. 
ir tt.

Ir kai šiandien Lietuvos oku 
pantas, apsimetęs žmonišku 
mo ir teisingumo saugotoju, 
kreipiasi į mus, prašydamas 
mūsų paramos sugaudyti ir 
jam išduoti vieną ar kitą asme 
nį, mūsų atsakymas tegali būti 
vienas: Šalin teisėjas, kurio 
rankos yra permirkusios mūsų 
nekaltų tėvų, biolių, seserųir 
draugų krauju!

M. Augštaitis.

pat patvirtina ir ūkininkų bei 
farmerių gyvenimo sąlygos, kai 
iki giliausio amžiaus žmonės dir 
ba savo darbą. Tas pats esą ir 
smulkioje prekyboje bei mažo 
je pramonėje, kur savininkai 
dirba kartu su savo prieaugliu 
kol gali. Senų žmonių dalyva 
vimas veikloje bei darbuose :i 
to būvio tinkamas supratimas 
bei įvertinimas iš pusės jaunųjų 
visuomet palaiko dvasines ir fi 
zines jėgas reikiamoje lygsva 
loję ir taip pat malonų įsitikini 
mą esant žmogui naudingu • i 
suomenės ir šeimos nariu, ko 
tai siekiančiu, o ne vien tik gyve 
nančiu praeitimi. Asmeninės sa 
vigarbos pajautimui reikia būti 
įsitikinus, kad gyvenama dėl da 
Parties ir ateities, o ne praeiti 
mi. Tas pajautimas dingsta, kai 
seni žmonės įstumiami į neveik 
lą — laukti pabaigos šio gyve 
nimo kelio.

Viena didžiausių blogybių se 
nų žmonių gyvenime yra vieni 
Šurnas. Per neapdairumą ar ne 
susipratimą daugelis jaunesnės 
kaitos žmonių pasistengia se 
nuosius nuo savęs atskirti, tuo 
šią blogybę padarydami ypatin 
gai sunkia. Pasidaro tuštuma, 
labai skausminga veik visiems 
vienodai. Kad ši tuštuma nesu 
ardytų dvasinės pusiausvyros ir 
sveikatos,

reikia susirasti naujų draugų, 
naujo darbo savo bendruome 
neje ar visuomenėje ar religinė 

se įstaigose.
i aip pat nereikia šalintis jauni 
mo, atbulai — reiKia stengtis pa 
traukti jo simpatijas, reikia rasti 
kuo sudominti, kad tuo suda 
rius bent kokius bendravimo pa 
grindus. Nėra abejonės, kad bet 
kurio amžiaus žmogus gan ture 
Ii prielelystės abipusiško nau 
dingumo pagrindu.

Didžiausios reikšmės senatvė

je turi nepriklausomumas, tai 
yra laisvė tvarkyti savo gyveni 
mą ir daryti savo sprendimus. 
Tas yra visiems suaugusiems 
žmonėms didžiausia vertybė. 
Deja, seni žmonės dažnai jos ne 
tenka. Ją neretai nusavina sū 
.lūs arba dukteris, manydami 
geriau galvoją už senus, ar ki 
tais motyvais.

Savaime suprantama, kad gy 
venimo raida didele dalimi pa 
įeina ir nuo senųjų gero suprati 
mo, geros iniciatyvos ir gero 
takto jaunųjų atžvilgiu. Yra 
charakterių, sunkiai suderi 
namų ramiame bendrame sugy 
venime. Neretai yra klaidingai 
suprantamas autoritetas iš senų 
jų pusės, pretenzijos perdaug 
mokyti jaunesnę kartą, perdaug 
patarinėti gyventi kaip anais se 
nais gerais laikais buvo gyvena 
ma, nuolat reikšti nepasitenki 
nimą ir „bumbėti“. Taip pat nei 
na į gerą dažnai pasitaikantis se 
nų žmonių tarpe nepakankamai 
stropus savęs tvarkymas, vadi 
namas senatviškas apsileidimas, 
kai to labai mažomis pastango 
mis galima išvengti.

Minėto straipsnio autorius 
įsakmiai

pataria visuomenės organizaci 
joms, mokykloms, religinėms 

įstaigoms ir valstybei daug dau 
giau domėtis šiaja problema nei 

tat yra iki šiol daroma.
Šio reikalo tinkamas supratimas 
ir jo svarbos įvertinimas daugy 
bę visuomenės narių padarytų 
laimingesniais, naudingesniais 
n veiklesniais asmenimis. Gali 
ma sakyti, kiekvienas iš darbo 
dėl senatvės pasitraukęs asmuo 
yra kupinas tų ar kitų žinių bei 
patyrimo. Reikia tik rasti gali 
niurnų tai pritaikyti praktiškai. 
Jei pats to negali, reikia kad 
kas jam padėtų. Labai svarbu, 

Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI...
TAI BENT „LITERATŪRA IR MENAS”...

Kultūrinis sovietijos gyveni 
mas nyksta ne dienomis, bet 
valandomis. Knygos vis neido 
mesnės, laikraščiai vis tuštesni. 
Belieka vietoje literatūros lik 
lai propaganda, kuri kasdien 
darosi vis nuogesnė, vis šablo 
niškesnė, vis trafaretiškesnė.

Štai prie ko pav. priėjo oku 
pantinis savaitrašti „Literatu 
ra ir Menas“, kad deda Eich 
mano fotografijas ir jo aprašy 
mus. Eichmanas sovietijai, 
mat, „literatūra ir menas“... 
Nusigyveno sovietija iki nesą 
monių.

„DEMOKRATIŠKIAUSIS“ 
PRIEVARTAVIMAS

Vilniaus radijo pranešė, 
kad kažkurioje šiaurinės Lietu 
vos vietoje buvo atimti nuo tė 
vų vaikai, nes... šeštadieniais 
jie eįdavę į religines pamo 
kas... Matyt, ruošėsi pirmajai 
išpažinčiai...

Radijas ta pačia proga pa 
žymėjo, kad esą daug nesus. 
pratimų su tėvais dėl religinių 
pamokų. Tai tokia sovietinė 
laisvė... V. P.

„SEPTYNMYLIAI 
ŽINGSNIAI”...

Tiesa 5272 nr. rašė: Visi 
mokyklinio amžiaus vaikai turi 
mokytis! Visi turi įsigyti vidų

rinį mokslą! — toks yra sep 
tynmyliais žingsniais žengian 
čio tarybinio žmogaus reikalą 
vimas... Bet... Rokiškio, Joną 
vos, Vilniaus ir kaikuriuose ra 
jonuise privalomojo mokslo 
Įstatymas vykdomas nepakan 
karnai. Keista, kad kaikurios 
Įmonės ir jų vadovai nesirūpi 
na darbininkų mokymu, tie 
siog trukdo mokytis...

Tai tu ir „septynmyliai žin 
gsniai“. . .

ORDENAI, MEDALIAI...
„Jūs, vaikeliai, taip daryki 

kaip tėvelis darė“... Chruščio 
vas, kaip tikras laukinis, apsi 
kabinėjęs ordenais - medaliais. 
Pats juos gamina ir pats sau 
kabina... Na, pagal „tėvelį" ii 
,,vaikeliai“ turi šokti, — todėl 
ir melžėjos, šėrėjos turi būti ap 
kabinėtos blėkagaliais. Juk tai 
kaštuoja tiktai kapeikas, G 
skambėjimo kaip už rublį. . .

Mums iš to tiktai juokr.s. 
„Pažangiausia” valstybė, lab 
j ausiai atsilikusi, nes pamėg 
džioja laukinius. Todėl ir kai 
J. Stukas papasakojo apie so 
vietinius medalius, juokėsi 
žmonės ne iš ko kito, bet iš 
„pažangiausios“, kuri gyvena 
dar laukinių žmonių laikotar 
pį. Mandrapypkis.
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Vieningu kovos keliu
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS

V
TAUTINIS SĄMONINGUMAS PADIKTAVO 

REZISTENCIJĄ
Už Leituvą daug brolių žemaitelių kraujį leije. 
Iš prūsų knyngas nešė, nešė šveisą.
Ir į Sibiriją neveins anam išėję —
Už Leituvą, už laisvę ir už teisę

P. Genys.
Kaip Nepriklausomybės ko 

vų metu, 1918 - 20 metais, dau 
gelyje Lietuvos vietų lietuviai 
organozavosi ir kūrėsi krašto 
administraciją iš apačios, taip 
ir 1940 metais lietuvių tautos 
pasipriešinimas ir jos organiza 
vimas kilo taip pat iš tautos gel 
mių.

^Pradžioje tai buvo pavie 
mai heroiški atskirų asmenų 
pasireiškimai, paskiri įžeistos 
tautinės garbės gynimo atve 
ai, kaip eilinių karių atsisaky 

mas duoti sovietinę priesaiką, 
kieta, nekompromisinė moks 
leivių ir studentų laikysena ir 
panašiai. Iš kitos pusės, po pir 
mų išgyventų savos valstybės 
netekimo ir įvairių sovietinių 
reformų sukrėtimų, lietuviai 
ėmė jieškoti tinkamų ir tam 
momentui pritaikomų tautinio 
pasyvaus pasipriešinimo kelių 
bei būdų, gindami ir saugoda 
mi lietuviškas pozcijas, mėgin 
darni lietuviškam tautiniam rei 
kalui panaudoti naują susida 
nusią padėtį ir įvairias galimy 
bes ūkinėse įstaigose bei orga 
nizacijoje, augštosiose mokyk 
’ose ar lietuvių „teritoriniu kor 
pu'’ paverstoje Lietuvos ka 
nuomenėje.

Pasyvaus pasipriešinimo linija 
nusistatydavo pradžioje 

pati savaime, 
be jokios formalios rezisteuci 
nės organizacijos ar jos nuro 
dymų.

Gyvenimas pats iškeldavo ir 
formavo naujus lietuvių rėžis 
tencijos dalyvius, išryškinda 
vo jos vadovus. Daugumoje 
tai buvo jauni žmonės, vyrės 
niųjų talkinami ir patariami. 
Jokių ginčų, partinių nesutari 
mų ar varžybų nebuvo, tokie 
klausimai tada iš viso niekam 
galvon neateidavo. Tais be 
atodairinio sovietinio teroro 
laikais bet kokia didesnio pasi 
priešinimo iniciatyva, jungimą 
sis į aktyvios rezistencijos eiles 
reikalavo nemažo pasiryžimo 
ir drąsos. Gi kviečiant žmones 
rezistenciniam darbui, svėrė 
tik vienas mastas: aiškus, kie 
tas lietuviškas nusistatymas ir 
tvirtas charakteris tą nusistaty 
mą ginti ir jį praktiškai taiky 
ti. Anais, sovietinės pnespav 
dos metais, kada žmogus leng 
vai galėjo dingti iš po paklies 
dėl vieno neatsargaus žodžio 
ar net nekalto juoko, lietuvių 

patriotiniuose sluogsniuose vy 
lavo retas susidrausmimmas ir 
didelis savitarpio susiklausy 
mas.

TAUTA ATGAUNA PASI 
TIKĖJIMĄ SAVIMI

Organizuotos rezistencijos 
pagrindą, jo nugarkaulį sudarė 
visų pirma Lietuvos kariai, 
tiek atleisti iš kariuomenės po 
1940 m. liepos mėnesio „re 
formų“, tiek likę toliau tarnau 
ti lietuvių teiitoriniame korpc, 
kurio 90 nuošimčių visu kari 
ninku formaliai ar moraliai pri 
klausė slaptai pogrindžio orga 
nizacijai. Toliau, Vilniaus ir 
Kauno universitetai^ studenti 
ja ir mokslo personalas. Taip 
savaime susikūrė ir natūraliai 
išaugo Lietuvos tautinės rėžis 
tencijos sąjūdis: Lietuvių Ak 
tyvistų Frontas, tuo vardu ap 
jungęs įvairius atskirus iki šiol 
susidariusius rezistencinius vie 
netus ar sambūrius, kaip Lietu 
vos Vadavimo Būrys, Geleži 
nis Vilkas, Lietuvos Laisvės 
Armija, Mirties Batalionas ar 
1940. XII. 26 d. gimusi, vėliau 
vokiečių okupacijos metais ak 
tyviai pasireiškusi, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga.

Pasivadindama Lietuvių Akty 
vistų Frontu, organizuotoji lie 

tuvių rezistencija krašte 
prisiėmė tą pat vardą, kuriuo 
buvo pavadintas Lietuvos pa 
siuntinio Berlyne pulk. K. Škir 
pos 1940. XI. 17 d. formaliai 
įsteigtas lietuvių rezistencinis 
sąjūdis — LAF, visiems Berly 
ne atsidūrusiems politinių gru 
pių atstovams ir veikėjams *a 
da vieningai, nors ne būtinai 
nuoširdžiai, pritariant. Tame 
pirmąjame steigiamajame LA 
F posėdyje lapkričio 17 d. be 
K. Škirpos dalyvavo: E. Gal 
vanauskas, J. Vailokaitis, R. 
Skipitis, J. Jurkūnas, P. Kar 
velis, V. Alantas, A. Macei 
na, St. Yla, P. Ancevičius, J. 
Našliūnas, B. Raila, A. Valiu 
kėnas, J. Čiuberkis, J. Matule 
vičius, J. Pyragius, K. Bru 
nius, S. Puodžius ir B. Dirmei 
kis (Žr. B. Dirmeikis, „Tarp 
Nemuno ir Reino“, Dirva, 
1948. KII. 31).

Organizuota lietuvių rėžis 
tencija formaliai pasidavė

LAF priešakyje atsistojusio 
pulk. K. Škirpos vadovavimui 

visam Lietuvos pasipriešini

Ministeris pulkininkas Kazys Škirpa.

mui prieš okupantą. Nustačius 
tarpusavio ryšius ir 1940 m. 
gruodžio mėnesį Lietuvą pasie 
kus pirmam ryšininkui iš Berly 
no, prasidėjo naujas lietuvių 
rezistencijos tarpsnis — siste 
mingas ruošimasis vokiečių-so 
vietų karui kilus atstatyti Lie 
tuvos nepriklausomybę.

LAF įkūrimas, krašto ir už 
sienio rezistencijos apjungimas 
turėjo didžiulės reikšmės Lietu 
vos tautinei rezistencijai ir vi 
sai jos tolesnei eigai. Ta gili 
moralinė krizė, kurią tautoje 
sukėlė savos valstybės neteki 
mas ne vien be jokio net sim 
bolinio pasipriešinimo, ne tik

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDIJUOJĄ ADELAID1ŠKIAI

Prieš kurį laiką studijuoją 
adelaidiškiai išsirinko naują 
Australijos Lietuvių Studentų 
S-gos Adelaidės skyriaus v-hą, 
į kurią įeina Antanas Lapšys, 
Adlona Mikužytė ir Rimas 
Daugalis. Ryšiams tarp baigų 
šių ir studijuojančių palaikyti 
v-bon įeina inž. V. Navakas 
Pirm. A. Lapšys, sekr., A. Mi 
kužytė ir ižd. R. Daugalis.

Šiuo metu Adelaidėje augs 
tuosius mokslus studijuoja 43 
lietuviai, kurie profesijom skirs 
tosi šitaip:

Architektūrą: Daugalis Ri 
mas, Kalibatas Genius, Lapšys 
Antanas, Pyragius E., Urmo 
nas Levis, Urmonienė - Reiso 
naitė R.;

Buhalteriją Arminas J., Pa 
reigis L, Pocius R., Snarskis 

nė vieno šūvio neiššovus, bet 
net nepareiškus jokio oficia 
lauš protesto, buvo išgyventa. 
Tauta vėl atgavo pasitikėjimą 
savimi, o jos rezistencijai per 
trumpą laiką buvo nustatyti 
tvirti organizaciniai pagrindai 
ir duotas aiškus tikslas ir pa 
skirtis. Padėti priblokštai tau 
tai taip greit morališkai atsi 
gauti ir atrasti savo kovos ke 
lią, buvo neabejotinai didelis 
pulk. K. Škirpos ir tuometinės 
LAF vadovybės nuopelnas

Tęsinys sekančiame straips 
ny: Pasiruošimas lemiamam 
momentui.

A,., Statnickas Mindaugas:
Farmaciją: Libikaitė Ir.;
Humanitarinius mokslus: 

Maziliauskailė V„ Viliūnienė;
Matematikes - Gamtos mo 

kslus: Moikūnas J., Renkė Ed 
vardas;

Mediciną: Bilmorė V„ Mi 
kužienė A., Mikužytė B., Pati 
bukaitis A., Puodžius R., Smie 
tianskaitė Angeslė, Slepąnas 
A., Voroneckait R.;

Pedagogiją: Andriušytė L., 
Šiurkšterytė M., Valčiukaitė 
Viktorija;

Statybą. Stačiūnas J.;
Techniką: Beniulis Julius, 

Dunda A., Dunda D., Duoda 
N., Riauba J., Užubalis V. ir

Teisę: Statnickas G.
Ligšiol Adelaidėje augštuo 

sius mokslus baigė arba pakar

PUIKIAUSIA PROGA PASIDARYTI
ATSTOVAI S

M es esame viena DIDŽIAUSIŲJŲ ĮSTAIGŲ pasaulyje, i 
ir mūsų kainos yra žemiausios.

Kadangi mūsų veikla kas metai plečiasi, tai mums reikalinga 
daugiau atstovų ir vedėjų savo skyriams.

TAI JUMS SUDARO GERIAUSIĄ PROGĄ 
PASIREIKŠ TI!

Jei jau dirbate atstovu DOVANŲ SIUNTINIŲ SRITYJE 
ir jei jūsų noras būtų išplėsti savo veiklą, tai mes jums 

suteiksime visokeriopą paramą ir pagalbą, kad labai trumpu 
laiku pajėgtumėte bent padvigubinti savo pajamas

Mes taip pat nuoširdžiai priimsime energingus, į biznį Įniku
sius asmenis, turinčius ryšiu su užsieniečiais — LIETU
VIAIS, ESTAIS, LATVIAIS, UKRAINIEČIAIS, RU

SAIS ir kt., ir paruošime juos būti savo atstovais.
Kapitalas čia nereikalingas.
Tinkamiausiems kandidatams garantuoja
mos didelės pajamos.

Visas susirašinėjimas laikomas visiškai privatus.

Rašykite: „SIUNTINIAI“, 
„Nepriklausoma Lietuva“, 

7722 George St., 
LaSalle, Que., Canada.

tolinai diplomus įsigijo 20 lie 
tuvių.

Mediciną baigė 6 : Dainius 
V. (praktikuoja Meningie), 
Jankus A. (Leight Creek) 
Martinkus Sigitas, Mikužis Jo 
m«ss, Petrikaitė E. Melbour 
ne) ir Šurnaitė Nerimą.

Odontologiją baigė ir Ade 
laidėje praktikuoja Aleksand 
ravičienė V. ir Pacevičienė S.

Inžineriją: Garbaliauskas L. 
(Kanadoj), Navakas V., Rei 
sonas I. (Sytlnėjuj), Žuraus 
kas T. (Woomeroj), Urmo 
nas R., Galatiltis A., taip pat 
6 lietuviai.

Humanitarinius mokslus bai 
gė ir dabar ruošiasi Magistre lai 
psniui Bavelis A., Patupys V. 
ir Varnaitė K. baigė pedagogi 
ją, Navakienė A. fizioterapiją, 
Čibiras St. teisę ir apsigyveno 
Renmarke.

A. Bajorūnas baigė farrnaci 
ją (pakartotinai) ir atidarė sa 
vo vaistinę Henley St., Ade 
laide.

STUDENTŲ BALIUS
Melborniškių studentų bū 

rys šiemet ypatingai paaugęs 
— per 30. Birželio 2 d. Rich 
mond miesto salėje suruošė šių 
metų studentišką balių. Ta pio 
ga su ceremonijomis įvesdinti 
jaunieji fuksai. Studentija' 
ypač pasigenda artimesnių san 
tykių su lietuviškąja visuome 
ne.

MIUNCHENO 
UNIVERSITETE

yra 9 lietuviai studenati. Jų 
tarpe yra 2 vos prieš porą me 
tų atvykę iš Lietuvos. Tai C na 
Hermanaitė, dirbusi Jurbarke 
bibliotekininke ir Marijus Za 
chanovvskis - Cechanavičips, 
jau Lietuvoje studijavęs me 

diciną. Ir čia jis medicinos stu 
dijas tęsia.

HANNOVERIO
universitete lietuvių studentų 
dauguma studijuoja techniką: 
A. Brinkis A. Lingė, R- Bnn 
kis, V. Zybertas. Mergaitė ctu 
dentė tėra tik viena. Tai Ger 
da Lorentaitė, atvykusi beveik 
prieš dvejus metus iš Lietuvos. 
Lietuvoje ji buvo pradėjusi stu 
dijas žemės ūkio akademijoje, 
čia studijuoja veterinarijos mo 
kykloj.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Daiva Labutytė baigė Syd 

hėjausį universiteto Fizioterx 
pijos fakultetą. D. Labutytė vi 
siems pažįstama, kaip Canber 
ros tautinių šokių grupės Šoke 
ja, „Šviesos“ Sambūrio narė ir 
Sydnėjaus liet, studentų s-gos 
pirmininkė.

SOVIETINĖ SANTVARKA
— SANTVARKA BE 

DUONOS
Sovietinė Lenkija Kanadoje 

perka duoną
Kinija perka duoną Kanado 

je, Rusija trūksta duonos, Lcn 
kija taip pat. Tai vis sovietinės 
santvarkos šalys. Jos moka la 
uai girtis, bet duonos pasigyri 
muis nepadaro. Tai vis alkanos 
santvarkos, dėl diktatoriškos so 
vietinės santvarkos. Ir Lenkija 
pastoviai trūksta duonos, nois 
valdo derlingiausius bu v. Vokie 
ujos juodžemio plotus. Gelbėda 
masi nuo bado, Lenkija Kana 
doje perka duoną. Jau treji me 
tai iš eilės. Dabar Lenkija Ka 
nadoje nupirko apie dešimt mi 
lionų bušelių glūdų, už kariuos 
mokės trejus metus. Ii Kinija 
taip padarė.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
. Romanas

28.
— Mergaitės prima, ką? Pirma rūšisk — teigė Kostas, 

įsėdus jiems į mašiną. — Tai kur jus vežti, daktare? Į namus 
ar. ..
! Jis nebaigė sakinio, kažkaįp reikšmingai nutęsdamas 
paskutinį žodį, ir Barvainiui tai labai nepatiko. Jei ne Lšlė, Bar 
vainis labai sau priekaištautų, kam prisėdo prie svetimo stabu 
ko restorane.

Nenorėdamas tęsti pokalbio, jis nieko neatsakė į Kęsto 
klausimą apie merginas. Pagaliau tasai klausimas buvo reti riš 
kas, nereikalaująs atsakymo Barvainiui labai knietėjo ką nors 
daugiau sužinoti apie Lilę, tačiau nenoras įsivelti į pokalbi buvo 
didesnis už smalsumą. Ir vis dėlto reikėjo atsakyti, kur jam va 
žiuoti.

Ir iš tikro — kur? Namai jo netraukė. Tačiau prisiminęs 
jaukų Lilės kambarį, jis visai nenorėjo patekti į miesčionišką du 
tą su daugybės pagalvių stirta. Kastancija buvo miela mergina, 
{tačiau su ja nebuvo apie ką kalbėti. Su ja galima buvo tik 
miegoti.

„Tad ko aš, stuobrys, stebiuos, kad Viktorija mane pali 
ko. Juk ji neturėjo apie ką su manim kalbėti!“ Barvainiui aki 
mirką dingtelėjo, kad gal dar neviskas žuvo, gal dar pavyks at 
statyti sudegintus tiltus. . .

— Jei galima, į Pušų gatvę. Į namus, — pasakė jis Kostui.
Jie leidosi Sierakauskio gatve žemyn. IŠ kairės ūžė alaus 

darykla. „Naktinė pamaina, žmonės dirba, o mes pramogau 
jam. Ką gi, mes irgi naktimis dirbam, kai kiti pramogauja. 
Tik per vėlai aš, atrodo, nustojau būti puritonu“. Jo vaizduotė 
je šmėstelėjo, kaip jis su Viktorija grįžta paryčiu namo, kaibė 
damiesi įvairiomis temomis, dalindamiesi kaitų praleistos die 
nos įspūdžais. . . Ar taip yra kada nors buvę? Sunku ir bepiisi 
minti. į

— O aš jūsų vietoje reaguočiau, — ūmai prabilo Kostas.
— Į ką reaguotumėt?
— Ar galima su.jumis visai atvirai kalbėti? Be pavojaus 

gauti antausį?
— Barvainis nustebo:
— Keistai jūs klausiat. Už ką jus turėčiau mušti?
— Argi žmogus žino ,už ką jį muša? Pažįstu vieną gydy 

toją, nuo kurio, gėda prisipažinti, gatvėje esu gavęs. Aš žmegus 
ramus, ne mušeika, tad taip jam ir pasibaigė. Negi po teismus 
tąsysiuos. . .

— Kalbėkit aiškiau, tuoj ir mano namai.
— O aš kuo lėčiausiai ir važiuoju. Matot, seniai galvoju, 

kad jums būtų naudinga su manim pasišnekučiuoti.
„Lilė sakė, kad jis turės kažkokių reikalų. Ir liepė juo ne 

pasitikėti.“
— Klausau, — sunekantravo Barvainis.
— Dar kartą atleiskit, kad kišuos ne į savo reikalus, bet 

žmogus juk, kaip sakoma, visuomeninis gyvulys. . . Štai iš jūsų 
atmuša žmoną. Jūs juk leidote man kalbėti? Taip, iš jūsų ai 
muša žmoną. Gal aš netaip pasakiau?

— Gal ir taip, tik nežinau, prie ko čia jūs? Pagaliau ir ji 
jau ne žmona. Čia tik juridinių kablelių reikalas. Ir iš kur jūs 
Žinot, kad ją man atmušė? O gal aš pats ją nuo savęs atstu 
miau.

— Jums atmušė žmoną, — niauriai pakartojo Kostas. — 
Žymus gydytojas, ligoninės direktorius, konsultantas ir taip to 
liau. Ir jūs štai kankinatės, o jam nė plaukas nuo galvos nenu 
krito.

— Tai gal žmonos man jieškoti su milicijos pagalba? Vai 
kų aš pareikalausiu, sakysim, per teismą. O jos?

— Adomėną privalo pašalinti iš direktoriaus pareigu, ne 
kreipdamas dėmesio į Barvainio replikas, tęsė Kostas. — Pa 
sinaudodamas tarnybinėmis pareigomis, verčia sangulauti savo 
pavaldinę, ištekėjusią moterį. . .

— Meskit tauškęs niekus, — šaltai tarė Barvainis. — Nie 
kas nieko nežino, kaip ten kas ištikrųjų.

— Bet aš žinau, — su pagieža prakošė Kostas. — Ar ta 
visa komandiruotė į Estiją ne jo sugalvota?

— Žinoma, kad ne jo. Aš pats njinisterijoj teiravausi.
— Na, tegu ne jo. Bet nakvynė viešbutyje jo sugalvota
— Apie ką jūs kalbate?
— Apie Adomėną ir jūsų žmoną. Ir apie viešbutį Daug 

pily. Toks jau aplinkybių sutapimas, kad aš tame viešbutyje 
taip pat nakvojau. Savo akimis mačiau, kaip rytą jiedu išėjo iš 
tų pačių durų. „Netikėk savo akimis“ — pasakiau sau. Fasi 
klausiau valytojos. Taip, nakvojo. Matot, kaip gudriai saor 
ganizuota.

— Aš čia išlipsiu. Noriu gabaliuką paėjėti pėsčias. Ačiū.
— Jūsų vietoj būdamas, daktare, aš visa tai raštu — ir 

sveikatos apsaugos ministrui. Mane liudininku galite įrašyti. 
Man net viešbučio sąskaitos dublikatas pavyko gauti. Taip 
mudviejų šnekant, aš ir anonimelį į ministeriją pasiunčiau. Bet 

anonimus, matyt, nekreipia okio dėmesio. Ot, jei parašytume^ 
tokį skundelį jūs. . .

Barvainis ėjo namų link, ir jam pasidarė visai bloga. Nuo 
tos žinios, nuo Kosto, nuo degtinės ar nuo gausios vakarienės 
aerouoste. Tur būt, nuo visko. „O aš nepaklausiau to Kosto 
nei pavardės, nei adreso. Na, nieko. Žinos Lile“.

Kad Kostas — menkas niekšelis, Barvainis neabejojo. Bet 
Adomėnas! Adomėnas turi būti nubaustas. O kartu su juo — 
ir Viktorija.

Ir nuo šios minties Barvainiui vėl palengvėjo.

XVI
— Žmonės išprotėjo, štai ką aš galvoju, — murmėjo vy 

riškis, išsitraukdamas iš dantų pypkę ir kratydamas iš jos pele 
nūs. — Aš jums sakau, kad mums buvo atsiųstas anoniminis iaiš 
kas. Štai jis.

— Tai ne dokumentas, — tarė žmogus be pypkes.
— O dabar štai ir su parašu. Net su dviem parašais. Vie 

nas skundžia, kitas liudija. Ir net viešbučio sąskaita pridėta. 
Pasiskaitykit.

Žmogus be pypkės paėmė pastumtus jam raštus ir įsigili
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1. PASIKALBĖJIMAS ŠVIESIĄ DIENĄ

kvlturwWkro^ika
mas — A. Kisielius. Moderate 
rius A. Starkus.

3 vai. Nėštumo sėdyninė pa 
dėtis ir komplikacijos — G. K. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS Balukas.
SUVAŽIAVIMAS 3.30 vai. Dažniausiai pasitai

Jisai priėjo nepastebėtas, j
Pasveikino nežymiu mostu
— Matai, kaip šiandien šviečia saulė! 
Žydrioj padangėje nė vieno debesėlio. 
O žemėje kiekvienas daiktas
Šiltoj šviesos verdenėj 
Gyvybės šyvą gena.
Kiekvienas augalas į saulę stiebias, 
Kiekvienas paukštis ją pasiekti nori, 
Kiekvienas gyvis ją pajusti geidžia. 
Ir žemės pilkas grumstas, 
Ir uolos skeveldra 
Jos šiluma šviesia gyvybės daigą peni. 
Ogi žmogus, 
Taip išdidžiai pakėlęs galvą, 
Karšta širdim ir neramiu protu 
Be saulės spindulio 
Tamsybėse klajotų. j
Tad Šlovinki ir tu 
Šią giedrią dieną 
Šviesos ir šilumos 
Spindulį kiekvieną. —

O aš jam atsakiau:
— O taip! Aš šlovinu kiekvieną 
Gyvybės dosnią versmę.
Aš šviesą šlovinu, 
Kuri liepsnotu spinduliu 
Įsiskverbia į drėgną urvą 
Ir pavėsingą ūkanotą slėnį, 
Kuri nušluoja nuo kelių ir aikščių 
Visus kraupius šešėlius. 
Mirties ir baimės gemalus, 
Kur slepiasi širdy, 
Ir sielvarto nuodingą tvaiką! 
Aš šiluma gėriuos, 
Kuri pavasarį ledus ištirpdo 
Ir vandenis putotais srautais varo, 
Daigus ir žiedus sultimis maitina 
Ir brandų vaisių rudenį nokina. 
Taip pat ir širdyje geri jausmai pribręsta, 
Kai ją užlieja šilumos, banga.
Ir gerą draugą tik tada pažįstu. 
Kai mano dešinę 
Šiltai paspaudžia jo ranka. —

O jis atsake man:
— Tu išmintingai supratai, 
Yra tik du būties pradai: 
Šviesa ir šiluma.
Ir tik viena yra versmė. 
Kurioj skaidri ugnis kūrenas amžinai. 
Tu ją lopšy dar pažinai: 
Tai saulė!
Jos spinduliuos aiškėja tau takai, keliai ir gatvės. 
Nušvinta sutemos 
Nykios vienatvės. —

O aš tariau:
— Tačiau pažvelk aplinkui akyliau: 
Dėl ko nuo glaustašakių jovarų 
Ilgi šešėliai driekiasi lig mūsų? 
Žiūrėk: ore plasnoja vyturėlis,
O dirvoj virpa juodas jo šešėlis. 
Padangėj sakalai didingai plauko, 
O apačioj vien juodos dėmės 
Šmėkščioja per lauką.
Ir aš patsai, kur tik bekreipčiau koją. 
Juodasis „aš" visur mane sekioja. 
O ne! Aš saulės netikiu skaidria šviesa: 
Joje būties versmė įkurta ne visa. —

Jis man atsakė:
— Šešėlis — palydovas saulėtos būties. 
Tik saulės spinduliuos jisai tave palies. 
Iš saules gimęs, jis šviesos dvynys, 
Būties ir nebūties klajoklis junginys. 
Pažvelk, kaip negyvai boluoja dykuma, 
Kaip ilgisi pavėsio sėkla dygdama, 

Kokia skaidri pavėsyje versmė. 
Ir kokį meno raštą pina 
Šešėlių ir šviesos dermė.
O kas gi tu patsai esi?
Argi ne saulės žiežirba šviesi
Ir juodas saulėtam kely šešėlis, 
Iš glūdumos nakties į saulę pasikėlęs? — 
Tuo tarpu saulė vakarop pasviro, 
Ir girios ir kalnai šešėliais priartėjo, 
Ir aš juodu šešėliu tolin ištįsau 
Ir besibaigiančių dienos aidų klausau.
Jau saulė leidžiasi, f
Ir vieškeliu nykiu J
Aš su pilkais šešėliais į
Į tamsią naktį %
Nurimdamas žengiu. *

2. ... IR TAMSIĄ NAKTĮ

Vidurnaktį jis vėl mane atlankė 
Ir taip kalbėjo:
— Seniai jau nusileido saulė. 
Ir tuoj pakils delčia. 
Dėl ko tu vienas rymai čia 
Ant šito kauburio, 
Prie viešo kelio? 
Ar ne geriau tau būtų, 
Kol paukščiai ims čiulbėti. 
Kol patekės aušra, 

Akis užmerkus, pasilsėti? 
O aš jam atsakiau:
— Bičiuli, pailsėsiu 
Tik amžinos nakties 
Globoj juodų pavėsių.
O ši naktis trumpa ir ne juoda. 
Tik pažiūrėk į viršų: 
Ar kada 
Ryškiau spindėjo žvaigždės, 
Kaip šitą tamsią naktį? 
Ar kada 
Augščiau į dangų stiebės 
Viršūnės jovarų? 
Ar buvo žemėje kada 
Taip tyra ir švaru, 
Kaip šitą tamsią naktį? 
Aš negaliu užmerkt akių, 
Kol spindi augščiai tie žvaigždėti. 
Aš noriu lig aušros budėti 
Su žvaigždėmis sykiu. —

Tada jis tarė man:
— Naktis — ne vien tiktai skliautai 
Bet ir bedugnės praraja.
Yra juodų duobių dumblynas 
Ir žemėje, ir širdyje.
Tamsios nakties neperšviečiamam gūdy 
Piktybių knibžda gyvatynas.
Plėšikas ir vagis patamsėj budi, 
Ir žmogžudys galanda peilį 
Ir grobio suviliotas lieja kraują, 
O niekšas meilę prievartauja. 
Gražu, kad žvaigždėms tu meldies. 
Tačiau bijok tamsios nakties. —

O aš jam asakiau:
— Deja,
Yra ir mano širdyje 
Ta šiurpulinga praraja 
Ir šlykštūs blogio gemalai, 
Tu juos išrauti privalai. 
Bet ar kalta čionai širdis, 
Jei blogio sėkla jon įkris, 
Pribrendus kryžkelės klane, 
Kieno pasėta — nežinia. 
Ir ar kalta naktis žvaigždėta, 
Jei žemės prarajoj

Šlykščių daigų prisėta? —

žvaigždėti,

st.
birželio 24 d. New Yorke, Park 
-Sheraton viešbuty 7 ir 55 
sankryžoje. Programoje:

Šeštadienis, birželio 24 d.
10 vai. Registracija;
12 vai. Suvažiavimo alidary 

mas — A. Starkus.
12.15 vai. A. Montvidas. Mo 

deratorius V. Kanauka.
12.15 vai. Tarptautine politi 

nė apžvalga — V. Sidzikrui

t

’* ;V.' ,l
K
t
i

kas.
11.15 vai. Gydytojas — vi 

suomenininkas — B. M rtuho 
nis.

1.30 vai. Dr. Alexander Caro
kis Curtius — pirmasis lietuvis 
gydytojas New Yorke (300 me 
tų sukakties minėjimo trumpa 

; akademija) — A. Simutis.
1.50 vai. Įspūdžiai iš 1960 

m., kelionės į Lietuvą (su fil

mo demonstravimu) — £>. Pa 
prockienė.

3.15 vai. Amerikos lietuvių 
gydytojų S-gos atstovų posėdis.

7 vai. Priėmimas, 8 vai. Ban 
ketas.

Sekmadienis, 11 vai. Apreiš 
kimo parapijos bažnyčioje, Bro 
oklyn, pamaldos už žuvusius ir 
miiusius lietuvius gydytojus.

1 vai. paskaitos__  Park She
raton viešbutyje, Colonial Re 
om. Moderatorius V. Avižonis

1 vai. Gydytojų vaidmuo ir 
atlikti darbai siekiant Lietuvos 
tautinio atgimimo ir nepriklau 
somybės — V. Tercijonas.

1.30 vai. Lietuvių Fondo rei 
kalai — A. Razma.

1.50 vai. Poliomyelito skie 
pai — V. Pavilanis.

2.20 vai Karcinoido syndro

O jis atsakė man rūsčiai:
— Savos širdies tu Viešpatis esi, 
Ir tau ne priedanga naktis tamsi. 
Tu savyje įžiebki skaidrią ugnį, 
Tegu ji tau nušvies tą juodąją bedugnę. —

O aš tariau:
— Naktis ne priedanga, 
Tiktai anga 
Man į erdvių visatos bekraštybę 
Ir į beribę laiko amžinybę. 
Žvaigždėtoji naktis 
Paguoda mano ir viltis. 
Naktis, 
Dosnioji geradarė, 
Padangių augštį atidarė. 
Yra ir žemėj žiburių. 
Ne vieną jų širdy turiu. 
Ne vienas jų lėtai išblėso, 
Ne viens užgeso amžinai, 
O iš rusenančių žarijų 
Pilki beliko pelenai.
O šitie, kur padangėj žėri, 
Nebeužges nė širdyje, 
Ir niekad jų neužgesins 
Juoda šios žemės praraja. —

Tuo tarpu jau rytai pradėjo rausti, 
Ir žvaigždės ėmė blėsti. 
Pasisukau atgal. 
Kalnelyje beržai 
Viršūnių lapais sumirgėjo, 
Ir glaustašakiai jovarai 
Saulėtekio vėjely sušnarėjo. 
Ir šitai saulė 
Liepsnodama dangun pakilo. 
Ir tūkstančiai balsų 
Ją sveikinti prabilo.

Einu ir aš 
IŠ tos tamsios nakties 
Į šviesią dieną. 
Einu aš išdidžiai 
Galvą augštyn pakėlęs, 
Ir vėl mane, kaip vakar, lydi 
Juodas 
Mano paties šešėlis. 
1960. XI. 9.

NENORĖKI BŪTI PERDAUG 
DOROVINGAS

Nenorėki būti perdaug dorovingas 
Kaip tas išsilaižęs šventeiva. 

ką vaikų akių negalavimai (su 
filmo demonstravimu). M. Arš 
tikai tytė.

4 vai. Hemoglobino tipai — 
E. Kaminskas.

4.30 vai. Sisteminės rnikoti 
nės infekcijos — J; Valaitis.

PS. Pertraukos metu bus jote 
rija Prano Lapės paveikslo „Vii 
niaus Senamiestis — Šv. Jono 
Bažnyčia“.

STAMBESNĖS AUKOS 
SPAUDAI

Smulkių aukų spaudai gana 
dažna, ir tai yra labai gražu Bet 
stambesnių — labai šykštu. Ta 
dėl reikia suminėti paskutines 
stambesnes aukas: Prelatas P. 
Juškaitis, iš Cambridge, Mass , 
„Aidams“ paaukojo 500 dol.

Nukelta į 5-tą psl.

Tebūnie tavo sieloj kai pas ydinga, 
Kai kas nesuderinta, kreiva.

Sutiksi ne vieną sielą ligotą
Ir širdį su nuodėmės randu giliu.
Palik tada už durų savo šviesų protą 
Kartu su dorovės trumpu masteliu.

Šventeivos kaip cukrus saldi šypsena
Ir akys į dangų pakeltos.
Tačiau širdis klampaus dumblo pilna, 
Jis visas kaip ledo luitas šaltas.

Tegu tavo žvilgsnis dažnai bus rūstus.
Jei suklupsi, iš pikto apmaudo veiki, — 
Bet klystančiam būk visados atlaidus 
Ir kenčiančio niekad nesmerki.
1959. XI. 24

SAVO KŪNUI
Užjausdamas klausiu tave,
Tu mano liguistas, išvargintas kūne: 
Ar mudu pasieksim prieš naktį 
Dar vieną, gal būt, paskutinę, viršūnę?

1 u man kaip kantrus kalniečio išakas, 
Stenėdamas, klupdamas, nori-nenori 
Tempi mano viso gyvenimo svorį, 
O po kojų kaskart vis kietesnis,

siauresnis mūs takas.

Kai kada pasitaiko,
Atsiminęs jaunystę, po laiko, 
Išakas mitriai pasispardo. . . 
Ak, vargše tu mano kantrus gyvulėli, 
Žinau, kad čia pat pasigesi tu vėlei 
Savo lovio ir gardo. . .

Gana! Nebetęsiu!
Juk dar taip neseniai
Man ėmė aitrinti lūpas
Tie ironijos kartūs šypsniai.
Ir dar taip neseniai —
Gai tik vakar —
Kaip paukštė plasnojo dvasia 
Ir tiesė į viršų sparnus, — 
O širdies gelmėse
Lemties grėsmingam sprendimui
Ir šiandien esu neklusnus.
Ir šiandien tikiuosi kartu su tavim, 
Tu mano liguistas, išvargintas kūne. 
Pasiekti prieš naktį dar vieną viršūnę.

1960. I. 29.

no į juos. Po valandėlės nužėrė juos ranka į šalį.
— Aš mesčiau į krepšį, — tarė jis.
— Žinot juk, kad mes nemėlom skundų į krepšį, — pa 

sipriešino pypkius.
— Na, aš tik šiaip, perkelta prasme. O šiaip nekreipčiau 

į tai jokio dėmesio. Asmeninės sąskaitos.
— Taip irgi negerai. Jei žmogus skundžia, vadinasi, jį kaž 

kas slegia. Pagaliau ne juokas, kai žmona pabėga.
— Ar ministerijos reikalas žmonas grąžinti?
— Ne. Bet aplinkybės čia, taip sakant, ypatingos. Tarny 

binė komandiruotė, kurios metu kažkas tariamai ar iš tikrųjų 
įvyko. Kalbama juk apie vyriausiąjį gydytoją ir jo tarnautoją! 
— Jis prisikimšo pypkę tabako, įsidėjo kandiklį į burną ir ėmė 
papsėti. — Nuo rytdienos metu rūkyti.

Jūs sakot tai jau treti metai.
— Antri. O visą bylą perduodu ministrui.
— Nejaugi kvaršinsit jam galvą?
— Savo atsakomybe aš juo labjau nieko nespręsiu. — Ii 

žmogus su pypke ėmė tvarkingai dėti raštus į bylą.
Tuo metu, kai ministerijoj vyko šis pasikalbėjimas. Vikto 

rija baigė tvarkyti ligos istorijas ir ruošėsi vykti namo. Darbas 
ėjo jai sunkiai, jautėsi ji blogai, o skyriaus vedėja dabar net ne 
bandė slėpti jai savo antipatijos. „Kažin ar Nijolė laimingai grį 
zo iš mokyklos?“ — mąstė Viktorija, dėdama ligos istorijas į 
spintą ir atsirišdama cralato raiščius. Nijolei dabar buvo labai 
sunku, keltis reikėjo žymiai anksčiau, kad suskubtų iš Suba. 
čiaus gatvės į Žvėryne esančią mokyklą. O motina kiekvieną 
Kartą jaudindavosi, prisimindama, kad jos duktė mažas vaikas, 
kad jai Vilnius — didelis ir sudėtingas.

Išeidama iš gydytojų kambario, tarpdury Barvainienė su 
sidūrė su Adomėnu.

— Viktorija, — parodė jis susijaudinęs, — žiūrėk, tai nuo 
rašas. Šiandien jau įteikta teismui. — Ir jis ištiesė jai mašinėle 
spausdintą raštą.

— Ką gi, pareiškimas dėl ištuokos bylos, dar nereiškia iš 
kuokos, — gana abejingai šyptelėjo Viktorija. — Nepamiršk, 

be to, kad aš taip pat neišsituokus. . .
— Tai juk trumpo laiko klausimas!
— Vis dėlto. . . Beje, Adomai, aš jau prašiau, nevaikščiok 

pas mane į skyrių. Skyriaus vedėja sudraskys mane į skutelius.
— Ji tau ką nors sako?
— Matau iš akių.
— Na, maloniai į tave žiūrėti aš negaliu jos priversti, — 

liūdnai sumurmėjo Adomėnas. — O kodėl man nevaikščioti, ne 
žinau. Ir taip visi mano, kad mes su tavim gyvenam.

— Beveik ir neapsirinka.
— Visa bėda, kad yra tas „beveik“, Viktorija. Tu mane 

beveik myli, mes beveik kartu gyvenam, o viso to kol kas nėra.
— Dėl meilės — tai jos gal ir nebus. Yra moterų, kurios 

nemoka mylėti. Aš, tur būt, iš tų.
— O aš iš tų vyrų, kurie nenustoja vilties. Žinau, kad ma 

ne pamilsi. Ir kantriai laukiu, kol įteiksi savo pareiškimą teis 
mui.

— Gerai, Adomai. Nors bijau tokio pareiškimo. Tomas 
pareikalaus vaikų. O kas, jei teismas jam priteis?

— Atims vaikus nuo motinos? Ką tu. . . Negirdėjau dar 
tokio atsitikimo. Tu skubi?

— Pas Nijolę. Man visada neramu dėl jos.
Lauke siautėjo žiema, be sniego dangos, nedekoratyvi, 

žvarbi, drėgna, pilka. Tačiau Viktorijos kambarėly buvo š;!ta 
ir beveik jauku; taip, kaip gali būti jauku, atsidūrus svetimam 
bute, kur kiekvienas baldas primena namuose paliktą daikta. .

Kambarys buvo atskiras, iš koridoriaus; kitais dviem 
kambariais Viktorija nesinaudojo. Juose gyveno vienišas Ado 
menas. Gyveno ir laukė tos valandos, kada Viktorija panorės 
juos pripažinti savais. Bet Viktorija neskubėjo.

Nijolė dar nebuvo grįžusi ir Viktorija nejuokais susirnpi 
no; tuo metu mergytė visada jau būdavo namie.

„Tur būt, vėl padeda kokiam klasės draugui ruošti pa 
mokas“.

Ir čia Viktorija išgirdo pažįstamą Nijolės skambutį, — 
taip skambindavo tik jos duktė.

— Nijole, kas gi tau, kodėl tu apsiverkus? — paklausė 
Viktorija, apglėbdama mergytę. — Kas gi atsitiko, dukra?

— Nieko, mamyte. Lauke šalta, vėjas.
— O tu mamos neapgaudinėk. Mama visada žino, kada 

dukrytė sako netiesą.
Nijolė įsikniaubė veidu į motinos krūtinę ir pravirko.
— Prie mokyklos sutikau tėtę, — kalbėjo ji kūkčiodama.

— Tėtė sakė, kad labai manęs pasiilgo. Ir Geduko. Mama, ar 
mes grįšim pas tėtę?

Viktorija ne pirmą kartą girdėjo šį klausimą iš dukteis; ir 
kiekvieną kartą ji nežinodavo, ką atsakyti, o širdį užguldavo 
slogutis. Tačiau dabar. . . Tokios padėties dar nėra buvę. 
Užtat, užuot atsakius, mama pati paklausė:

— Ar tai tėtės tie žoždiai? Apie grįžimą?
— Ne, tai aš klausiu. Tėtė tik teiravosi, ar mums gera 

ir kur mes gyvenam, ir ar mūsų neskriaudžia tas dėdė. Ir klai 
sė, ar nenorėčiau su Geduku apsigyventi pas jį.

„Koks žemas žmogus, jis nepajėgia susilaikyti nežalojęs 
net vaiko sielos, — pamąstė Viktorija ir tuoj vėl pagalvojo:
— O aš? Ar aš atsižvelgiau į savo vaikus?”

— Ir dėl to tu taip ilgai užtrukai?
— Taip. Tėtė lydėjo mane visu Stalino prospektu. Mes 

Buvome kavinėj ir valgėme pyragaitį. O Gedukui štai šokola 
das, tik kad būtinai pati paduočiau. O paskui tėtė palydėjo 
mane į autobusą, ir aš atvažiavau.

Nijolė nusilšuostė ašaras. Nuo rašaluotų rankų veide liko 
žymės.

— Murza tu, murza, — kiek linksmesniu balsu pasakė 
Barvainienė; Nijolei nurimus, jai irgi pasidarė lengviau. — 
Eik nusiprausti ir — tuoj man pietaut. Kas matė taip vėlai 
valgytik. Priešpiečius bent suvalgei mokykloj?

— Žinoma. Ir paskiau pyragaitį. Gedukas greit grįš?
— Netrukus jį atsiimsiu. Tik tu, manau, nesuvalgysi jo 

šokolado?
— Ką tu, mamyte! Iš tėtės. . .

Bus daugiau. į,
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LIETUVIŠKOS KOPLYTĖLĖS ŠVENTINIMAS 
MONTREALYJE Bukime sveiki!

VEDA DR. V. TERCIJONAS 
VITAMINAI

Niarinas arba Niacinamidas

Jau anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad N. P. M. Marijos 
seserys Montrealyje prie savo 
vienuolyno stato lietuvišką kry 
žiu - koplytėlę. Sumanymas jau 
įvykdytas ir kryžiaus šventini 
mas įvyks birželio mėn. 18 d. 
po 11 vai. mišių.

Lietuviškus kryžius Ameri 
kos kontinente galima suskai 
čiuoti ant pirštų, tad mūsų sese 
.ių ryžtas papuošti savo sody 
bą tipingu lietuvišku kūriniu yra 
visai Montrealio lietuvių koto 
nijai svarbus momentas. Mo 
inentas, kuris uždeda ateičiai 
neabejotiną lietuviškumo žy 
inę visai vienuolijos veiklai 
Montrealyje, o mums kiekvie 
nam primins tolimoje tėviškė 
je paliktą Rūpintojėlį. Rūpin 
tojelį, kuris iš šios koplytėlės 
mus lydės ir svetimoje padan 
gėje.

Kryžių - koplytėlę pagal ar 
chitekto Vyt. Zubo projektą la 
bai kruopščiai padarė nuošir 
dus lietuviškųjų darbų talki 
ninkas Jonas Dalmantas, ne 
pasigailėdamas nei kantrybės, 
nei laiko, o to reikėjo atliekant 
/komplikuotus medžio pjausti 
yrius.

Kryžių pašventinti maloniai 
sutiko N. P. Marijos seserų vie 
nuolijos Rėmėjų Centro kom* 
teto pirmininkas prelatas p. 
Juras iš Lawrence, Mass. Di 
dysis Amerikos lietuvių veikė 
jas Montrealyje lankosi pirmą 
kartą, tad pravartu musų vi 
suomenei jį arčiau pažinti. 
Štai kaip apie prel. P. Jurą jo 
70 metų sukakties proga „Ai 
dų" žurnalo š. m. Nr. 5 atsille 
pia rašytojas Jonas Aistis:

. . . Reikia atsiminti, kad 
prelatas remia, kaip jau minė 
jau, ne vien tik rašytojus. Jis 
yra davęs pradžią bent dviems 
vienuolynų spaustuvėms. Štai 
padovanojo įrengimus, kanc 
nolens volens turi tarnauti kul 
turai.

Antroji vieta tikrai tenka lie 
tuviškai knygai. Jis jų išleido 
net 35. Turinio atžvilgiu j .< !a 
bai įvairios: maldaknygės, reli 
ginė literatūra, poezija, belet 
ristika, filosofija, mokslas, lie 
tuviškoji informacija anglu kai 
ba. Iš jų išsiskiria muzikinė Ii 
teratūra: V. K. Banaičio 10G 
liaudies dainų, J. Kačinsko Mi 
šios, St. Šimkaus dainos.

Daug darbo, energijos ir lė

šų sudėjo remdamas laikraštį 
..Darbininką“. Sumanė ir ilgą 
laiką savo lėšomis leido vaikų 
mėnesinuką „Eglutę“, kuris 
itin svarbus palaikyti lietuvy 
bei vaikų širdyse. Dažnai vie 
nas kitas leidinys ėjo Lietuvių 
Kultūros Instituto vaidu, bet 
realybėje institutas yra vienas 
ir tas pats prelatas P. Juras.

Jis yra taip pat Alkos mu 
zėjaus steigėjas ir nuolatinis di 
rektorius. Muzėjus buvo įkur 
tas buvusiose Darbininko pa 
talpose Bostone, paskui perkel 
tas į Brocktono, Mass, apylin 
kės. Alkos muzėjus (te niekas 
skaitydamas nesišypso ironiš 
kai), sumanytas, kaip British 
Museum, kur yra visko: kny 
gų, periodikos, dokumentu, 
paveikslų, etnografijos. Alkui 
trūksta tik vieno, tai British 
Museum apmties, bet čia ir iš 
lenda yla iš maišo: British Mu 
seum kuriamas visos anglų tau 
tos iš kartos į kartą, o Alką 
sukūrė ir dabar tebekuria vie 
nas prelatas P. Juras.

Dar daug rašo rašytojas J. 
Aistis apie sukaktuvininką. 
Montrealio seselių Rėmėjų Bū 
relis džiaugiasi galėdamas pri 
imti nuoširdųjį lietuvybės rė 
mėją ir kviečia lietuvių visuo 
menę kryžiaus šventinimo iš 
kilmėse skaitlingai dalyvauti.

Po šventinimo apeigų vie 
nuolyno salėje įvyks pobūvis 
svečiui pagerbti. Kvietimai į 
pobūvį niekam nebus siuntinė 
jami. Bi'ietus galima pasirūpm 
ti iš anksto pas seselių Rėmėjų 
Būrelio Valdybos narius, arba 
gauti prie įėjimo į pobūvį, jei 
gu bus laisvų vietų, nes salės 
talpumas ribotas. Biletai gauna 
mi pas J. Dalmantą, p. Lady 
gą, p. Intienę, p. Zubienę, ar 
ba pas seseles vienuolyne.

Rėmėjų Būrelio Valdyba.

yra vitaminas pellagrai gydy 
ti. Niacinas skiedžiasi vande 
ny, bet ne riebaliniuos skys 
čiuos, yra atsparus karščiui ir 
oksidacijai. Pas kai kuriuos as 
menis nurijus niaciną pasileis 
kia nemalonus odos paraudi 
mas, jauiamas deginimas ir n e 
žėjimas; niacinamidas šitų reiš 
kinių neduoda. Niacinas leng 
vai sugeriamas iš plonųjų žar 
nų. Niacinas atidedamas į at 
sargą mūsų kūne tik mažam 
kieky, todėl jis turi būt kasdien 
papildomas. Niacino stoka stip 
rioj foimoj yra priežastim susir 
gimo Pellagra. Šitos ligos re.ški 
niai yra protiniai, nerviniai, 
odos, gleivinių plėvelių >r skil 
vio - žarnų. Baltymas, kuriame 
yra triptofanas, apsaugoja nuo 
niacino trūkumo, nes triptofa 
nas yra niacinamido pirmtakas 
ar provitaminas. Tuo aiškina 
inas faktas, kad imant tą patį 
kiekį niacino, apsauga nuo oel 
lagros užtikrinta, jei maistas tu 
ri baltymą, kuriame yia tnpto 
fanas, t. y. kviečiai, pienas ar 
ba kiaušinio trynys.

Tuo tarpu kukurūzų balty 
mas, kuriame nėra triptofano, 
tokios apsaugos nuo pellagros 
nesuteikia. Maistas, kuriame 
yra mažai gyvulinių baltymų ir 
gausu kukuruzų, skatina pellag 
lą. Šita liga dažnai pasitaiko 
tuose kraštuose, kur kukurūzai 
sudaro pagrindinį maistą. Su 
niau ji buvo paplitusi J. A. V. 
(pietinėse, kur valgo daugiau 
kukurūzų), o dabar vaitojant 
dribsnius pagausintus vitami 
nais, pasitaiko retai. Niacino 
šaltiniai maiste: mėsa, jeknos, 
žuvis, paukštiena, riešutai, ypač 
žemės riešutai (peanuts), ankš 
tmės daržovės, mielės, kviečių 
gemalai. Nervniai ir psichiniai 
reiškiniai dėl niacino stokos pri 
mena reiškinius dėl trūkumo vi 
tamino B (tiamino). Kartais 
niacino stokos pažymiai pasiro 
de prie viduriavimų, jeknų su 
sirgimų (cirozės) ir prie alko 
holizmo (pas girtuoklius). 
Niacino dozės sveikam dienai 
10-15 mg (mil'gramų), o ligos 
atvejus 50 — 500 mg dienai, 
nors augštos dozės nėra toksi 
nės (nuodingos).
Piridoksinas — Vitaminas B6 

yra svarbus celių (ląstelių) 
funkcijoj, dalyvauja baltymų

gal ir riebalų apykaitoj ir anti 
kūnų gamyboj. Šio vitamino 
stoka gali būt priežastim odos 
išbėrimų, nervų uždegimo. Kū 
dikiai, kurių maiste yra mažai 
B6, tampa irzlūs ir gali gaut 
konvulsijų (trauklių) priepuo 
liūs. Paprastai mišri dieta (ar 
maistas) turi pakankamai šito 
vitamino. Jo šaltiniai yra: mie 
lės, jeknos, raumenmė mėsa, 
sveikų grūdų dribsniai, žuvys, 
daržovės ir melasa.

Vitaminas B12
yra duodamas prie piktybinės 
mažakraujystės, nes jo funkcija 
yra kraujo atstaymas. B12 šalti 
niai yra jeknos, organų ar rau 
menų mėsa, ypač jautiena, kiau 
hena, kiaušiniai, pienas ir pieno 
produktai. Augaliniai produk 
tai turi mažai arba visai neprilai 
ko vitamino B12. Seniau, kol 
jeknos ir vitaminas B12 nebuvo 
ištirti ir vartojami piktybinės 
mažakraujystės gydymui, ta Ii 
ga buvo mirtina. Šiuo vitaminu 
gaunamas pagerėjimas piktybi 
nės mažakraujystės, ir jos šuke! 
tų neurologinių reiškinių. Vita 
mino BĮ2 ypatingai mažos do 
zės — viena milioninė dalis "ra 
mo arba 1 mikrogramas dienai 
duodant injekcijom (įleidžiant 
švirkštu) yra pakankamos pik 
tybinei mažakraujystei sula'ky 
ti. Panašiai kaip ir gydymas 
cukrinės ligos (diabeto), taip 
ir piktybinės mažakraujystės gy 
dymas turi būt periodiškas — 
pasikartojantis. Vitamino B12 
injekcijos daromos kasdien, pra 
dieniuii kas savaitė ir rečiau ir 
pacientas gali gyventi ir būti 
darbingas.

Folinė rūkštis arba Folacin
tun ryšio su raudonų kraujo kū 
nelių gamyba .r gal su antikų 
nų iormavimu. Daug maisto rū 
šių turi folinę rūgštį, o jeknos, 
inkstai, mielės, svygios žalios 
daržovėe, sveiki kviečių grūdai 
(su sėlenom) yra gausūs šalti 
niai. Šitas vitaminas vaitojamas 
įvairių mažakraujysčių gydy 
mui.

Vitaminų tyrinėjimas yra tę 
siamas ir ateity reikia tikėtis bus 
atrasti nauji vtaminai. Šiais lai 
kais yra itriamos funkcijos įvai 
nų vitamininių medžiagų, įskai 
tant choliną, inositolj ir para 
amino - benzoinę rūgštį.

Gera naujiena! I
Kaufman's Woollens Ik Textiles:

Wholesale and Retail ;|;
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems

;į; garantuotai skubiausiai ir T
urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) jį;
Importuojame iš Anglijos

ji; didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų jįį
■į: vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
3; Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. ;į;
jį; Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos. jį;
jiį Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių ji:
I;; ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų. :įj

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi! e.
į; Priimame užsakymus ;į;

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
| CH. KAUFMANAS jįj
jiį Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. Jį

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš

Kun. dr. P. Celiešius D r. J . G11 
niaus veikalo „Tauta ir tautinė 
ištikimybė“ išleidimui paaukojo 
800 dolerių. Kad gi daugiau to 
kios paramos spaudai.

6 Dail. K. Žeromskio tapybos 
darbų paroda atidarytaBostnne 
I autinės s-gos patalpose.

RANDAMA NAUJŲ KNY 
GŲ APIE LIETUVOS 

SENOVĘ
Vakarų Amerikoje, vienoje 

LosAngeles senų Knygų parduo 
tuvėje, neseniai atrastas ido 
mus istorinis leidinys „Respubli 
ca Sive Status Regni Poloniae, 
Lithuaniae, Prusiae etc.“. Vei 
Kalas sudarytas įvairių autorių 
ir išleistas 1627 m. Leidene, 
Olandijoje. 450 puslapių leidi 
nyje yra keturi skyriai ir apie 
Lietuvą, daugiausia apie Žem^i 
tiją. E.

ŽURNALISTĖ SALOMĖJA 
NARKELIŪNAITĖ, 

ilgokai vargusi dėl sulaužytos 
kojos, dabar jau gali vaikščioti 
ir grįžta į darbą vienoje ameri 
kiečių leidykloje. Sirgdama tę 
sė žurnalistikos studijas, kurias 
užbaigė magistrės laipsniu.

SOLISTAS VACLOVAS 
VERIKAITIS

nuo birželio 19 iki rugp. 27 d. 
Stratforde, Ont., Shakespeare

4-tO pusi.
festivalyje dainuos Gilbert ir 
Sullivan operetėje „Pirate of 
Penzane“. Nuo rugp., 31d. Ka 
raiiškoji Kanados Operos bend 
rovė pakvietė Verikaitj dainuo 
ti operoj „TosCa“ Angeloti par 
tiją ir taipgi dainuoti „Parduo 
toje nuotakoje“.

• D. Audėnaitė plakato „Fre 
edom for Lithuania“ nuotrauka 
išstatyta Alf. Eysenstadto foto 
grafijos parodoje, vykstančioje 
Life - Time namuose New Yor 
ke.

• Dr. Juozo Girniaus Knyga 
,, Tauta ir tautinė ištikimybė“ 
jau spausdinama.

9 Faustas Strolia, naujai susi 
kūrusio Vyčių choro dirigentas 
ir muzikas, pakviestas mokyti 
tautinių šokių bei dainų Nek. 
Pr. Marijos Seserų vedanioj sto 
vykioj „Dainavoje“, Manches 
ter, Michigan. Stovykla įvyks 
repos 9 d. iki lepos 23 d.

9 Dr. Elena Tumienė dviejose 
augšt. mokyklose Los Angeles 
dėsto literatūros kursą. Paskuti 
mu metu ji dėstė: „Goethe ir 
jo santykiai su pasauline litera 
tūra“, „Kontinentinio romano 
istorija“.

9 Prel. M. Krupavičiaus nauja 
knyga „Kunigas Dievo ir žmo 
gaus tarnyboje“ jau spausdiną 
ma.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI 1961 m. 5 nr., ilius 

truotas dail. K. Žeromskio kūn 
nių atvaizdais.

* Rašinio konkursą Australijos 
Liet. Bendruomenės Kultūros 
tarybos Lituanistinė sekcija pra 
vedė tema „Lietuvos knygne 
šiai“. Premijas laimėjo: Genė 
Gebecaitė, Aldonaa Umevičiū 
tė, Ramuna Zinkutė, Gedimi 
nas Satkus.

V. Beauty Parlor
(moterų ikrpykla)
452 Decarie Blvd.

St. Laurent. Tel. RI 7-2574
Sav. Violeta Juras.

9 Bernardo Žukausko atsimini 
mų knyga „Pirmojo Pasaulinio 
karo tremtyje“ jau baigiama 
spausdinti.

9 Jono Meko knyga „Gėlių k ai 
Dėjimas“ jau išspausdinta.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

A. NORKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

S LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai ii kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Vilte St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
tyrrtrrrt'titTfiirI'riTrwtrfi-T-ff

iii ME7-6727 |
I DE LUXE CLEANERS
I

 Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, LACH1NE.

I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000 |
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsrnt. 1 

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097. |
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. |

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

79 ir 81 St. Zotique St. E. g 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. g

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 

unnmnnt:mmmun:»m»mn:mnmmtt:»n»tn»:«mHi»»nm»»nn«h»i

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č I U L I S ■ 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Augt joje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884,
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MŪSU^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS
P. VAITONIS ONTARIO MEISTERIS

Ontario šachmatų pirmeny 
bes laimėjo hamiltonietis P. 
Vaitonis, surinkdamas 6,5 t. 
Pirmenybės buvo sveicariŠKa 
sistema, dalyvaujant 20-čiai 
žaidėjų. Reikia tikėtis, kad mū 
aiškis po gražių laimėjimų Ha 
miltone ir Toronte, atgaus taip 
pat prarastą Kanados meiste 
rio vardą, kurį lietuvis nesiejo 
jau du kartus.

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS
Pabaltiečių lengvosios atleti 

kos ir plaukymo žaidynės Pus 
praevstos Clevelande liepos 22 
— 23 dd. Žaidynių rengėjais 
šiemet yra lietuviai.

RIAUŠĖS PRIEŠ RUSUS 
VARŠUVOJ

Borussia, Hamburmo SV ir 
Saarbriucheną. Antroje grupė 
je po lygiai taškų turi Bremen 
ir FC Nurnberg.

— Vienose jaunių rungtynė 
se V. Vokietijoj, muštas ka 
muolys pataikė teisėjui į koją 
ir iš ten... tiesiai į vartus. Įvar 
tį teisėjas turėjo užskaityti, nes 
pagal futbolo taisykles, teisėja 
rungtynių metu aikštėje yra 
„tuštuma“.

— Geriausias Ispanijos fut 
bolo žaidėjas L. Suarez nupirk 
tas Milano klubo už 500 tūkst. 
dolerių.

— JAV profesionalų bokso 
rungtynės ir jų organizavimas 
yra tiriamas senato paskirto ko 
miteto, kuriam vadovauja E. 
Kefauer, kadangi pastebėta ne

1961 m. birželio 24 d., ateinantį šeštadienį, 

Niagaros pusiasalio septintosios

Joninės - JAUNIMO šventė 
Programoje matysime iš Čikagos lietuvišką jaunimą 

išpildant baletą

„UŽBURTOJI FLEITA“ ir kitus dalykus 

Vadovauja Lietuvos Valstybės Teatro Kaune 
baletmeisteris Simas VELBASIS.

Programoje dar dalyvauja prof. komp. Vladas Jakubenas, 
balerina Irena Eidrigevičiūtė Eidriievičiūtė - SPRINDIENĖ, 

aktorius Alfonsas BRINKĄ, E. RADVILA ir J. ILČIUKAS.
Po koncerto šokiai. Jonų sveikinimas ir kiti įvairumai.. 

Vieta: MERR1TTON COMMUNITY CENTRE HALL.
Merritton, Ont.

(St. Catharines priemiestis.)

Laikas: 5 vai. p. p., meninė dalis punktualiai 6 vai. p. p. 

VKLS-gos St. Catharines Skyrius.
Kristina Žebrauskaitė, Audronė Tamašiūnaitė ir Daiva 

Geštautaitė „Užburtoje Fleitoje“.

Užsienio spauda praneša, 
kad rungtynių metu tarp Len 
kijos ir Sov. S-gos futbolo ink 
tinių Varšuvoje lenkai rusų žai 
dėjus apmėtė buteliais ir akme 
nimis. Augščiausias Lenkijos 
sporto organas ir vyriausybe 
smarkiai susirūpino tuo įvy 
kiu kartu įžūrėdama, kaip anti 
komunstinę ir antirusišką de 
monstraciją. Numatoma Lenki 
jos sostinę „nubausti“, neduo 
dant jai daugiau rengti jokių 
tarpvalstybinių rungtynių. Žai 
dimą stebėjo 80 tūkst. žiūrovtj 
ir lenkai rungtynes laimėjo pa 
sėkmė 1:0. Įdomiausia, kad 
Vilniaus Sportas, aprašyda 
mas šias rungtynes, nieko ne 
pažymėjo apie lenkų riaušes. 
Taip pat, rungtynės buvo trans 
liuojamos per Vilnių į Mask 
vą, tad įdomu, ar muštynės bu 
vo rodomos televizijos ekrane, 
ar programa automatiškai (o

leistinų kombinacijų — sukčia 
vimų. Paskutiniame apklaus! 
nėjime buv. pasaulio meisteris 
G. Tunney pareiškė, kad I. 
Jahansonui trečią kaitą nega 
Įima buvo leisti boksuot s, ka 
dangi po pralaimėtos kovos 
antrą kartą, jo smegenys bu 
vo smarkiai sutrenkti ir Johan 
nsonas nesijautė visiškai svei 
kas. Švedas tokį amerikono 
tvirtinimą pavadino nesamo 
ne.

— Šį sekmadienį Hamilto 
no profesionalų futbolininkų 
klubas Steelers žaidžia prieš 
Toronto Italia. Rungtynės ren 
giamos miesto stadonie Can 
non g-vėje 3 vai. p. p. Tuo 
tarpu birželio 25 d. hamiltonie 
čiai žaidžia prieš „T oronto Ci 
ty“ komandą, kurios eilėse rna 
tysime garsųjį Anglijos rinkti 
nės žaidėją St. Mathews.

— Pasaulinė stalo teniso s-

NIAGAROS PUSIASALIS
SEPTINTŲJŲ JONINIŲ PROGA

Išeivijos lietuviai dažnai ban 
do puoselėt Lietuvoj turėtas tra 
dicijas. Tačiau nevisuoinet jos 
gerai pavyksta. Nepavykime 
priežasčių gali būti daug, bet 
viena iš didžiausių, greičiausių 
bus per mažas įdėjimas rūpės 
čio, pasišventimo ir stoka ištver 
mės.

Viena iš Lietuvoj buvusių tra 
dicijų Joninės. Jos surištos su 
įvairiausiais senoviniais pačia vi 
mais, todėl labai patrauklios, 
ypač jaunimui. Ir Kanadoj ir 
Amerikoj daug kas bandė ir 
bando Jonines ruošti, bet vis be 
didesnio pasisekimo ir jos neiš 
augo augščiau eilinio parengi 
mo.

Visai kitoj plotmėj Joninės

ruošiamos VKL S-gos St. Cat 
barines skyriaus. Nors ir jie ne 
gali padaryti to, kas buvo Lietu 
voj — lauke su laužų deginimu 
ir raganų pavaizdavimu, bet pri 
sitaikė prie vietos sąlygų. Joni 
nrų iškilmės vyksta salėj, bet su 
įspūdingomis ir vis naujomis 
programomis. Į jas suvažiuoja 
daug jaunimo, dėl ko ir gavo 
jaunimo šventės vardą.

Šia proga norisi atkreipti dė 
mesį į du dalykus, būtent į pa 
i engimus ir parengimuose da.y 
vaujantį jaunimą. Šiuo metu ne 
retai girdime nusiskundimų .iet 
iš tūkstančius ar dešimtis tūks 
lasčių skaičiuojamų lietuvių lie 
tuviškų kolonijų, kad į parengi 
mus atsilanko tik šimtas, du ar

trys šimtai. Ypač krinta atmin 
tin klausimas, kodėl tokios di 
dėlės lietuvių kolonijos nec ir 
vietoj gyvenančių lietuvių į pa 
rengimus negali sukviesti? Bet 
tie patys lietuviai į St. Cathari 
nes ruošiamas Jonines atvažiuo 
ja. Jei St. Catharines yra tik 
apie 200 lietuvių, o į Jonines 
suvažiuoja 800 ar net per tūks 
tantį dalyvių ir iš jų didesnė pu 
se būna jaunimas, tai reik skai 
tyti labai dideliu įvykiu. Vadi 
nasi, St. Catharines vilniečiai su 
rado raktą ir į jaunimą, ir seni 
mą.

įvairiuose suvažiavimuose ne 
retai svarstoma lietuviška atei 
tis, kurią sudaro tik dabai tinis 
lietuvių jaunimas ir tik per jį 
tokia ateitis gali šviesesne išlik 
ti. Jei kas rūpinasi lietuv-ų atei 
timi, tai ir į šias Jonines neturė 
tų žiūrėti pro pirštus,, kaip į

eilinį parengimėlį. Jau yra ženk 
lų, kad į šių Joninių akty/ų pa 
rengimo darbą jungiasi pats jau 
nimas. Todėl gal ir netolima 
ateitis, kad šių Joninių rengėjai 
ir vadovai bus pats jaunimas. 
Peiėmę vieną lietuvišką darbą, 
palaipsniui įsijungtų ir į kitus ir 
lokiu būdu išsispręstų lietuviš 
kos ateities problema.

Atrodo, kad tas nesunkiai 
bus įvykdoma, jei lietuvių vado 
vai ir lietuviškoji spauda tą su 
prastų ir šį darbą paremtų. Šiuo 
metu reiktų visiems geros va 
lios lietuviams rimtai ir be pa 
vydo pagalvoti, kad būrelio pa 
sišventėlių septynerius metus 
sunkiai dirbtas darbas ir darbo 
gražūs daigai nenueitų už nieką. 
I'egu mažas grūdelis išauga į di 
delį lie’tuvišką medį.

I. Šarpehs.. .

gal dėl „techniškų 
nutraukta?

kliūčių“) ga savo posėdy Pekine i-u 
sprendė pakeisti kai kūnas sta

IŠ VISUR
— Pereitą savaitę Toronto 

katedroj konsekruotas naujas 
arkivysk. J. E. G. B. Flahiff 
yra buvęs geras ledo rutulio, 
besibolo ir futbolo žaidėjas.

— Austrijos futbolininkai 
paskutiniais metais labai silp 
nai pasirodydavo tarptauti 
niuose susitikimuose, tad ii 
jiems buvo atšauktas dalyvavi 
mas pasaulinėse pirmenybėse 
Čilėje. Austrų futbolo s ga sa 
vo žingsnį motyvavo labai ne 
kaltai — lėšų stoka. Tačiau 
austrai futbolininkai paskutinė 
se rungtynėse prieš Angliją p j 
dė, kad jie buvo verti pasiti 
kėjimo, nes prie 90 tūkst. žiū 
rovų Vienos Praterio stadio 
ne, nugalėjo anglus 3:1

— V. Vokietijos pusiaubaig 
miniuose susitikimuose, pirmo 
je grupėje pirmauja Frankfur 
to Eintracht prieš Dortmundo

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ohce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

92 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2 2585
If"*-'" MM M» ’ |IM........njM

lo teniso taisykles. Kadangi la 
bai daug lietuvių žaidžia stalo 
tenisą ir dalyvauja Įvairiose 
varžybose, tų taisyklių pataisą 
čia ir paduodame. Pirmoji pa 
taisa skamba: jeigu partija nė 
ra užbaigiama per 15 min. žai 
dimas nutraukiamas. Toliau 
varžovai pasikeisdami kiekvie 
nas, paduoda po vieną kaniuo 
buką. Jei padavęs kamuoliuką 
stalo tenisininkas 12 kartų smū 
giuoja ir tuo metu nelaimi tas 
ko, šis taškas užskatoimas vai 
žovui laimėtu. Taip pat, už 
drausta’ žaisti dėvint ryškių 
spalvų uniformą ir naudotis 
ryškios spalvos raketėm.

IŠ LIETUVOS.
— Dviračių lenktynėse ap 

link Pabaltijį po dviejų etapų 
individualiai pirmauja lietuvis 
P. Čelkys, tuo tarpu koman 
diškai — estai.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Spaita 
kas sužaidė lygiomis sostinėje 
su Charbovo Avangardu — 
1 :1. Tuo tarpu Lietuvos futbo 
lo pirmenybėse gautos tokios 
pasekmės: Klaipėdos Baltija -
— Kauno Lima 0:3 (4 tūkst. 
žiūrovų Klaipėdoj!), Akmenė
— Kretinga 4:0, Kauno Lima
— Telšių Mastis 3:0.

— Lietuvos dešimtkovės 
meisteris A. Černiauskas atvi 
rame laiške vilniškio Sporto re 
dakcijai nusiskundžia, kad Vii 
niaus stadione neįmanoma tre 
niruotis, kadangi takai yia ne 
paruošti, šueliaduobėse — šių 
kšlės. A. Černiauskas skundžia

MŪSŲ ŽYMIEJI ŠACHMATŲ MEISTERIAI

Mosklo - Technikos naujienos
LIETUVIAI IŠRADĘ VAIS
Varšuvoje įvyko tarptauti 

nis kongresas kovai su vėžio ii 
ga. Iš Lietuvos, greta kitų, Į 
kongresą buvo nuvykęs Vii 
maus onkologijos mokslinio tyr. 
mo instituto dir. felyčėnas. Jis

TUS NUO VĖŽIO LIGOS 
kongreso dalyviams nušvietė 
Lietuvos mokslininkų tyrinėji 
mo darbus toje srityje. Tarp kit 
ko, Lietuvos mokslininkai yra 
išradę naujus vaistus nuo vėžio. 
Iš eilės preparatų atrinkti du 
preparatai, nr. 3 ir nr. 4, kurie

PLAUKIANTIS KOSMONAUTAS

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4 ĮJOS. 
1008 Northern Ontario Bldg. 

330 Bay Street,

si, kad po treniruotės nėra šii 
tų dušų, o tik šaltas vanduo. 
Sportininkai po to dažniausiai 
serga. Be to, visai teisingai A. 
Černiauskas rašo, kad Lietu 
vos jaunuoliai tokie patys ga 
būs ir talentingi kaip Maskvoj 
ar Leningrade, tačiau Lietuvoj 
sportuoti jie neturi tokių sąly 
gų, kokias turi rusai.

— Krepšinio turnyrą Šiau 
liuose laimėjo Kauno Žalgiris,
prieš Vilniaus Spartaką, Tar 
tų Kalevą ir Panevėžio Sparta 
ką.

— Pabaltijo ' dviračių lenk 
tynėse pasiekta jau Latvijos 
Valmiera. Komandiškai pir 
mauja Rygos ASK ir individu 
aliai — rygietis A. Pavlovas 
prieš lietuvį P. Člekį. Pereitų

1metu nugalėtojas estas R. Le26;ll.

gu dėl ligos iš lenktynių pasi 
traukė.

— Panevėžio MSK ir Šiau 
lių Elnio futbolo rungtynės Pa 
nevėžy sutraukė 6 tūkst. žiū 
rovų. Laimėjo aikštės šeiminiu 
kai 3:1.

Vilniaus lengvaatlečių 
pirmenybėse J. Fipynė, po ii 
gesnės pertraukos, bėgo 1500 
m atsiekdamas pirmą vietą ir 
laiką — 3 min. 50 sek., Bara
kūnas 110 m kl. parodė 15 
sek., A. Vaupšas nušoko i tolį 
7,47 ir į augštį — 1,91 m.

— Pirmosios rugby lungty 
nės buvo pi avestos Lietuvoj, 
stebint jas Kauno stadione 6 
tūkst. žiūrovų. Laimėjo Kūno 
Kultūros Institutas, įveikda 
mas Vilniaus U-to komandą

eksperimentuojant davė nebL. 
gus rezultatus ir dabartini i me 
tu ištiriami klinikinėse sąlygose. 
Rezultatai ir Čia esą gaunami tei 
giami. Greta to daromi eksp-ri 
mentai ir gydant gyvulių vėžį

jAV mokslininkai - medikai, 
tirdami kosminiai e skridime g a 
limo greičio augimo poveikį or 
ganizmui, pelę, esančią hipoter 
mijos (pažemintos temperatū 
ros) būvyje, patalpino į drus 
kos tirpalą, supiltą į permatomą

maišelį. Laisvai tirpale plaukio 
janti pelė pakėlė tokį didelį 
greičio augimą, kuris buvo mir 
tinas nepamerktoms pelėms. 
Autoriai mano, kad skridimas 
plaukiamajame būvyje padės 

Nukelta į 7-tą psl.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA"
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. EE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.
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UAAAIlsLTOM
SAULT Ste. MARIE, Ont.

DVIGUBA ŠVENTĖ
Be knygos nėra kultūros

BIRŽELIO
minėjimas yra rengiamas Ha 
miltono Pabaltieji^ Fedeiaci 
jos šį sekmadienį, birželio m. 
18 d. šia tvarka: 11 avi. ryto 

pamaldos lietuviams ir lat 
viams katalikams VAV parapi 
jos bažnyčioje. 3 vai. p. p. es 
tų ūkyje (netoli Kitchener) mi 
nėjimo aktas, dalyvaujant vi 
siems pabalfiečiams, kviestie 
ms svečiams, televizijos, radi 
jo ir spaudos atstovams. Lietu 
viską programos dalį išpildys 
mūsų choras. Minėjimo smul 
ki programa ir planelis nuvy 
kimui į estų ūkį bus dalinamas 
po visų pamaldų prie mūsų pa 
rapijos bažnyčios.

Šiemet sueina dvidešimt me 
tuo 1941 m. birželio trėmi 

n.ų minėjimo, tad ypatingai 
kviečiame aktyviai dalyvauti 
pamaldose ir minėjime, prisi 
mindami pirmas bolševizmo 
aukas. Ap. inform.

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
šventei, Delhi, Ont., atrodo, 
su atsidėjimu tam ruošamasi. 
Hamiltono jaunučių taut, šoke 
jų grupė, jau pradėjo repet.ci 
jas savo srityje. Nors tai parei 
kalaus daug gražaus pavasaris 
ko laiko, bet norint ką nuveik 
ti, reikia ir padirbėti. Linkime 
jauniesiems ir vadovams daug 
ištvermės ir sėkmės.

Jaunučių krepšininkų gru 
peš nariui, Alg. Pašiliui, del iš 
nerto rankos piršto, teko ku 
riam laikui nuo treniruotės ai 
sisakyti. Tikimasi artimoje atei 
tyje Algį sugrįžtant į jaunųjų 
krepšininkų eiles.

KAIP HUMORAS VIRSTA 
TIKROVE.

Publikoje, kaltais vartoja 
mas humoras, kad Hamiltono 
apylinkėse žiema tęsiasi tik 10 
mėnesių, o paskui viskas vasa 
ra (atseit 2 mėn.), šiais me 
tais, atrodo pavirs tikrove. Pa 
skutinę gegužės mėn. aieną, 
dar reikėjo apkūrenti gyvena 
mas patalpas, ypač su mažais 
vaikais. Nepaprastai ilgas ir lie 
tingas pavasaris, pareikalavo 
iš namų savininkų nemažai pa

A. L I O D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai. 

Teisiniai patarimai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai. vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 i
r»nnmnn»»»t»nnnnn»nm:mmttt«mni:»tn»nmnmnmmtntttmi»i

MOKSLAS IR

Atkelta 
busimiesiems kosmonautams pa 
kelti greičio augimą, kuris rei 
kalingas pasiekti greičiams, arti 
mems šviesos greičiui.

TILTAS IŠ VAMZDŽIŲ
Švedijoje, į Šiaurę nuo Gote 

borgo miesto, per Askero fior 
dą statomas nepaprastas plieni 
ms tiltas. Čia tilto fermos tor 
muojamos iš vamzdžių. Varnz 
dinio profilio elementai yra ap 
takūs, jie daug geriau atlaiko v ė 
jo slėgimą, kuris šiose vietose 
kaltais būna nepaprastai stip 
rus. Be to, ant jų nesilaiko snie

TRĖMIMŲ
pildomų išlaidų. Jei šiemet bus 
ankstyvas ruduo, paminėtas 
humoras liks tikrove.

DIDŽIAUSIS PLIENO 
FABRIKAS

..Stelco“ pradėjo vesti taupy 
mo kampaniją, versdamas kai 
tę, žinoma, darbininkams. At 
seit: blogai dirbama, perdaug 
išmėtoma geros medžiagos bei 
dalių ir tt. Vieną dieną, propa 
gandos dėliai, viena vai. buvo 
renkama išmėtyti gelžgaliai. 
Surinkus įkainota apie 200 do 
• erių. Tai ,,milžiniškas“ nuosto 
lis. Prieš keletą metų, vienam 
General Foreman’ui įsakius, 
man teko išmesti kontrakto 
riaus paliktus savaitgaliui 
vamzdžius, bei jų dalis į gele 
žies laužo vagonus. Pirmadie 
nį sugrįžus kontraktonaus dar 
bininkams paaiškėjo, kad bu 
vo sunaikinta medžiagos už 
600 dol. Kadangi tai buvo pa 
daryta ne eilinio darbininko 
iniciatyva, tai viskas buvo „O. 
K ”. V. P.

SUNKIAI SERGA 
žinomas visuomenininkas J. 
Giedraitis. Ligonis guli Gene 
ral Hospital. Linkime pasvei 
kimo.

AUKURO PASTATYTAS
Šykštuolis sutraukė beveik 

250 žiūrovų, palikdamas gerą 
įspūdį. Plačiau bus sekančia 
me Nr.

SPORTO KLUBO 
valdyba pi aso pranešti, kad 
vilniečių rengiamose Joninėse 
birželio 24 d. St. Catharines 
m. loterija yra pravedama pu 
siau su to sk. valdyba, tad ir 
kviečia visus Hamiltono sporti 
ninkus dalyvauti Joninėse ir iš 
mėginti savo laimę loterijoj.

ATEITINIKŲ STOVYKLA 
bus nuo liepos 8 iki 23 dd. T. 
T. pranciškonų vasarvietėje. 
New Wasaga, Ont. Į šią sto 
vykią priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 12 iki 18 metų. 
Taip pat šiais metais bus ir 
jaunučių ateitininkų grupė nuo 
9 iki 12 metų. Stovyklavimo 
mokestis už dvi savaites — $ 
25, vienai savaitei — $ 14. Jei 
gu iš vienos šeimos vyksta sto 
vyklon 2 ar 3 vaikai, mokestis 
proporcingai mažinamas. Ne 
pajėgiantieji susimokėti už sto 
vykią, bet gero elgesio jaunuo 
liai nuo mokesčio bus dalinai 
arba visiškai atleisti. Jau dabar 
galima užsirašyti į stovyklą pas 
A. Mikšienę, 120 DunsnnAe 
Ave., telef. LJ 9-2366 ir pas 
J. Pleinį, 118 Fairleigh Ave., 
S., telef. LI 7-3028. Stovyklos 
vadovai prašo užsirašyti tuo 
jau, o nelaukti paskutinės die 
nos, kas apsunkina pasiruoši 
mą stovyklavimui. J. P.

TECHNIKA...

iš 6 psl.
gas, kuris paprastai apsunkina 
tiltų fermas ir tuo pačiu padidi 
na vėjo slėgimą į jas, o tai gali 
sukelti katastrofą.

Tiltas statomas naujoviškai. 
280 m ilgio plieninė juosta ne 
turės polių. Krantuose yra pa 
statyti bokštai, tarp kurių iš 
tempti lynai. Naudojantis šiuo 
..kabančiu tiltu“, montuojama 
didžiule vamzdinė arka. Atski 
ros tilto dalys surenkamos ant 
baržos. Užbaigus tilto statyba, 
tiek lynai, kurie jį laikinai lai 
ko, tiek ir krantuose esantieji 
bokštai bus nuimti.

Kaip ir keletą praėjusių me 
tų, taip ir šiemet, mūsų apylin
kės valdyba surengė Motinos 
dienos minėjimą ir šeštadienio 
mokyklos užbaigimą venų kai 
tu. Ši dviguba šventė įvyko ge 
gūžės mėn. 27 d. vakare ukrai 
niečių salėje. Po įžanginės kai 
bos valdybos p-kas M. Riaika 
pakvietė į priekį prie stalo dvi 
motinas, seniausiąją — p. Sa 
kalauskienę ir daugiausia vai 
kų turinčią — p. Dabulskienę. 
Joms buvo įteikta po rožių 
puokštė. Toliau sekė tautiečio 
R.. Galinio labai graži ir įspū 
dingą paskaita apie 3 motinas: 
Motiną, Tėvynę — Motiną ir 
Dievo Motiną.

Po paskaitos sekė šeštadie 
nio mokyklos pasirodymas, ku 
rį, mokytojui J. Skardžiui ne 
galint iškilmėse dalyvauti, sėk 
mingai pravedė mokytojo pa 
vaduotojas St. Gngelaitis.

Eilėraščius deklamavo šie 
mokiniai: Rūta Galinaitė, Algis 
Vanagas, Jonas Kvoščiauskas, 
Danutė Poškutė, Petras Um 
brasas ir Eugenijus Motuzas 
ir savanoriai (ne mokiniai) sve 
čiai — Jonas, Ona ir Antanas 
Skaržinskai (,,tryš farmeriu 
kai“). Pianinu lietuvikų melo 
dijų paskambino mokines — 
Judita Grigelaitytė ir Danutė 
Poškutė. Mokyklos pasirody 
mo programa buvo užbaigta 
įHvijpnj lietuviškomis dainelė 
mis — „Šaly kelio” ir „Daug 
daug dainelių”, kurių išmoky 
mas yra grynai mokytojo pa 
vaduotojo St. Grigelaičio nuo 
pelnas. Po to, valdybos p-kas 
M. Riauka įteikė kiekvienam 
mokiniui po dovanėlę — lietu 
viską knygelę, o St. Grigelaitis 
kalbėjo apie lietuviškos mo 
kyklos reikšmę ir reikalingu 
mą.

Tolįau, jaunuomenei išvy 
kus namo, sekė linksmoji pro 
gramos dalis su bufetu, loteri 
ja ir šokiais. Nors žmonių da 

lyvavo neperdaugiausia, bet 
dalyvių nuomone, viskas pra 
ėjo sėkmingai ir linksmai.

MOKYKLOS EGZISTAVI 
MO KLAUSIMAS

Nors šiais metais mūsų ko

St CATHARINES, Ont.
BIRŽELIO TRĖMIMAI Į SIBIRĄ

St. Catharines pabaltiečiai 
birželio trėmimą mini straips 
niu St. Catharines laikraštyje 
ir birželio 14 d., 21.30 iki 22 
vai. per St. Catharines radijo 
stotį C. K. T. B. banga 610.

Bus trumpa paskaita ir visų 
trijų tautybių plokštelių muzi 
ka.

KL Bendruomenės v-ba t'r

CALGARY, Alta.
KLB CALBARIO APYLINKĖ

Tautos Fondui aukojo že 
miau išvardintos organizacijos 
ir Calgario apylinkės geros va 
lios lietuviai: KLB Calgario 
apylinkės valdyba 10 dol.; po 
5 dol.: T. J. Anderson, J. V. 
Dubauskas, M. E. Leščinskas, 
D. Žekonis, A. K. ir po 2 dol.: 
O. Petraučius, P. Rokas ’.r P.
Gluoksnys. Pirmiau gauta iš TF Atst. Kanadoje.
_ ...... į,.... į N . . ..— Be to, atpinga gamyba, nes ne mą. Vento apskaičiavimais, vi

bereikia tokių mašinų, kaip sa Žemės augalijos danga per 
METALŲ APDIRBIMAS SPROGIMAIS PO presai. metus išskirianti 175 mln. to.

VANDENIU NAFTA SUSIDARO... ORE 

j * i * f . F i . . i g<ilnn<i pagalvoti, kad SENŲ ŽMONIŲ PROB. . .
dama po vandenų, gimtai pe ti labai atsparios karščiui. kaistomis dienomis virš žalu A11 „
reina is kietojo būvio jdujinj. Apdorojamas metalas įde u pakilę8 rūkas yia _ naf Atkelta is 2-ro psl.
Tuo metu išsiskiria žūniūs šilu damas į foimą ir nuleidžiamas u ^.acj galimumas būtų __
mos kiekiai, pakyla slėgimas. į duobę. Į metalo vidų įdeda “ Yra daug naftos kiĮmės ieo gaiimumas pagaJ išgales, pagal
Viena San Diego (Kaliform mas reikalaujamas sprogstami .. Dar viena origina|į teo nOrą ką nors dirbti, kas to siek
ja) gamykla sumanė panaudo sios medžiagos kiekis, ir, po - pasiū|ė daktaras Fricas tu. O jei rastųsi nemokančių ką
ti Šią energiją kietoms medžią to, sukeliamas sprogimas. Me Ventas at8paUsdinta JAV nors dubti, kas yra prieinama, 
goms apdirbti. Teko pastatyt! talas yra įspaudžiamas į formą Nncionalinės Mokslu akademi 'mėtų būti sudarytos sąlygos pa
specialias „stotis',. Jas sudaro 72—180 m-sek greičiu, tuo me jog pranerimUose Ventas tvir simokyti, susidomėti kuriuo
3 m gilumo vandens pripildy tu kai, naudojant įprastinius tma kad auga]ai išganna į nors nauju užsiėmimu ar ama
tos duobės. Virš tų duobių sta metodus, šis greitis tesiekia atmosferą šimtus milionU tonų tu ar rasti sau tinkamą ir mėgia
tomas kranas, kuris peikelia vos 1 m-sek. Vanduo ištykšta asfalto bitumo ir jonls‘ gimi mą „hobby“, kas to neturi,
medžiagas. net 6 m augšciu tačiau pati n medžiagų dalelių. Medicinos mokslas yra daug

Ši priemonė taikoma vis pia °Perac,ia nesukelia jokio pa Lietus šias daleles sugrąži pasiekęs ir vis dar tebesiekia
čiau. Ji įgalina apdirbti ypa voJaus- nąs į žemę. Ilgainiui iš jų gel žmogaus gyvenimą prailginti,
tingai kietas medžiagas: tita Ši technika ypač tinka ga mėse susidaranti nafta. Tas siekimas duoda žmonijai di
ną, cirkonį, nerūdyjantį plic minti kūginėms plieninėms ue Daktaras Ventas mano, delį pasitenkinimą. Bet reikia
ną, kobalto lydinius. Pavyz talėms. Žymiai pakyla darbo kad „angliavandenilinis auga kad ir pats žmogus, visuomenė
džiui, firma „Ryan Aeronaut; našumas. Detalė, kuriai paga lų kvėpavimas, reguliuojąs ir valstybė taip pat siektu p^ail
Cal Compand” panaudoja to minti anksčiau reikėdavo 8 v., orus (jis susilpnina temperatū gintą gyvenimą daryti šviesų,
kias stotis gaminti reaktyvinių dabar užbaigiama per 15 min. los svyravimus ir augalų augi naudingą ir garbingą.

lonijoje turėjome lietuvišką še Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
štadienio mokyklą, bet neaiš nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei
ku ir didelis klausimas ar toji 
mokykla vėl pradės darbą atei 
nantį rudenį. Nors mokytojui 
darbas šiais metais buvo leng 
vesnis, nes turėjo energingą pa 
vaduotoją, bet, kartais, mo 
kyklon susirinkdavo tik 7—8 
vaikai. Jei lietuviai tėvai nelei 
džia vaikų šeštadienio mokyk 
lon, tai dar pateisinama, jeigu 
jie vaikus moko namie lietu 
viškai. Tačiau jei neleidžia vai 
kų šeštadienio mokyklon, ne 
moko vaikų namie lietuviškai 
ir jau aniliškai su vaisiais kai 
basi, tai yra nepateisinama. Su 
silaikant nuo toliau siekiančių 
komentarų, galima pasakyti, 
kad ligi rudens liko dar 3 mė 
nėšiai, o mūsų valdyboj užsi 
spyrimas, veikla ir geri norai 
dar gali pratęsti šeštadienio 
mokyklos gyvavimą.

KITOS NAUJIENOS

Mieste darbo reikalai vis 
taisosi. Plieno fabrikas „Algo 
ma” ne tik šaukia atleistus dar 
bimnkus, bet samdo ir naujus, 
bet senesnio amžiaus ar be spe 
cialybės, galite palikti viltis... 
Mėnesinė plieno produkcija 
praėjusį mėnesį viršijo 135 
tūkst. tonų.

Pagyvėjo ir tarptautinio 20 
mil. dol. kaštuojančio tilto sta 
tyba, kuri būsianti užbaigta lik 
1962 m. rudenį. Šis tiltai per 
St. Mary upė sujungs Kanadą 
ir J. A. Valstybes.

Už poros mylių nuo įmesto 
esančioje dr. Sinclair farmoje, 
kurią jis prieš savo mirtį r ado 
vanojo Kanados valdžiai, bus 
Statoma 2 mil. dol. kaštuosian 
ti amatų mokykla. Ten pat 
bus apmokomi ir be jokios spe 
Cialybės bedarbiai ir tobulina 
mi specialistai.

Birželio mėn. pradžioje mū 
sų mieste buvo 3058 registru o 
ti bedarbiai, o tai yra apie 
1000 mažiau negu gegužės m. 
pradžioje.

Korespondentas.

želio 11 d. paminėjo trėmimus 
pamaldomis, giedant ir vargo 
nuojant A. Paulioniui bei po 
pamaldų akademija su Gedi 
mino Janušonio paskaita. Po 
paskaitos koncertas su p. Sa 
kavičiene ir dviem jaunom pia 
nistėm iš Buffalo.

Bendruomenės Valdyba.

Lietuvių Dr-jos Calgary per P. 
M. Stakėną 5 dol. Viso gauta 
aukų 46 dol

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje nuoširdžiai dėkoja 
Calgario apylinkės lietuviams 
už aukas pavergtos Tėvynės 
vadavimo reikalams.

kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 

vaikams ir jaunimui.
Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms. 

Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.
Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00

Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI .........................6.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI.................................................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.................................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................ 4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS....................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...........................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.............................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS............................ 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas........... ...........................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S tORlES.................................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS......................................3.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...........................................2.00
Dr. V. Pieleris. ALGIMANTAS I ir II tomai po ... . . 2.’>0 
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS........................................  2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA. ... .1.50 
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS................................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po................................ 4.C0
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS............ 8.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI............ 3 50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .......................................................................4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS....................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS...............1.50
Michaldos PRANAŠYSTĖS, invalido leidinys.................0.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ...............................$ L00
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI.......................... $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................... $ 3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ..................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. .. .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas........... $ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas.......................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $ 3.09
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS........... ..........$ 2.' 0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................. $ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.......................................................$2.00
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS....................................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............... 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI................................................................ $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................ 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ........................................................................................ 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ......................................................................1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ......................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA .................................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ....................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE........................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ......................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................. 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.............................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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Z VISI MALONIAI KVIEČIAMI

atsilankyti į metinį

E. Kardelienės
muzikos bei dainavimo studijos

mokinių koncertą
kuris įvyks šį šeštadienį, birželio 17 dieną, 6 valandą vakaro, 

Aušros Vartų salėje, 1465 rue de Seve.

1961. VI. 14. — Nr. 24 (742)'

MONT
j BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ 
į ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
/ Birželio 14 d., 8 vai. vaka 
ro, YWCA salėje, 1355 Dor 
Chester, įvyksta mūsų ir ki 
.•toms dviems Pabaltijo tau 
tom ba|ševikų padarytos di 
džiosios skriaudos — masinių 
t^ėiri|mų dvidešimtmečio pa 

minėjimas.
Oficialioje dalyje kalbės k»e 

kvienos tautos atstovai. Be to 
yra pakviestas dalyvauti ir žo 
dį pasakyti paštų ministeris 
Hon Hamilton. Meninę dalį iš 
pildys atskirų tautybių meni 
nės pajėgos.

, Ne vieną iš mūsų tie skau 
dieji įvykiai irgi yra palietę, o 
kai kurie artimieji ir šiandien 
dar kenčia skurdą ir šaltį toli 
mose Sibiro taigose — prisi 
minkime juos nors šiuo tium 
pu susikaupimu atsilankydami 
1 šį minėjimą.

Seimelio Prezidiumas.
E. KARDELIENĖS 

MUZIKOS STUDIJOS 
metinis mokinių koncertas pa 
skirtas birželio 17 dieną, šeš 
tadienį, 6 vai. po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Konceite pa 
suodys dainininkės ir pianis 
tai. Visi tautiečiai kviečiami į 
koncertą atsilankyti.

Jonė Pauliu tė, baigdama
studiją pasireikš plačiau.

DR. J. ŠEMOGAS 
prašo pranešti, kad nuo šiol ne 
priminės ligonių trečiadieniais, 
(išskyrus skubius atvejus), bet 
pridedamos valandos piimadie 
niais ir ketvirtadieniais nuo 2— 
4 p. m.

Visos kitos valandos pasilie 
ka tos pačios, kaip nurodyta 
nuolatiniame skelbime (8 psl.j

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
i DANTŲ GYDYTOJA 

3938 Rosemont Bird.
RA 7-5552; namų RA 1-0656.

tuutmiiiittnntitintntnnnnttnnma

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
šeštadienį 11 1

2—4 p. m.
7—9 p. m.

2—4 p. m.

-1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MA LĮSK A

Į 1396 St. Catherine St. W.
į (prie Bishop).
į Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

miinilin»nt»»iuu:t»::nmni:ntnn

Dr.E.Andrukaitib
956 SHERBROOKE E.

Tei.: LA 2-7236

|REAL 
AUGŠTESNIEJI LITUA 

NISTINIAI KURSAI 
birželio 10 d. išleido šeštąją 
lietuviškųjų abiturientų laidą, 
8 asmenis: Reginą Barisaitę, 
Bruno Bulotą, Ramunę Kudž 
maitę, Klaudijų Kuncevičių, 
Vidą Lietuvninkaitę, Edmun 
dą Petrulį, Antaną Sibitį ir Re 
giną Zizaitę

Kaip paprastai, atestatų įtei 
kimo ceremoniją vedė Kursų 
Direktorius Dr. H. Nagys, Jis 
suminėjo, kad šiemet išleidžia 
ma jau šešta laida, kuri užoai 
gia visą šimtą Kursus baigusių 
jų (kalba į abiturientus bus idė 
ta į sekantį NL nr.). Abiturien 
tus sveikino KF pirm, ir Kuisų 
Globėjas T. J. Borevičius, Sei 
mėlio prezid. pirm. A. Norke 
liūnas, įteikęs mokytojams do 
vanų, KF įgal. p. Rimkevičie 
nė, Tėvų k-to pirm. p. Kudž 
mienė, pradžios mokyklų rno 
kytojų atstovė p. Navikėnienė, 
Šv. Kazimiero adm. Dr. F. Ju 
cevičius ir su baigusiais atsisvei 
kino Kursų Insp. B. Lukoševi 
čienė. Po to abiturientams bu 
vo įteikti pažymėjimai ir po 
atvaizdų knygą ,,Lietuva’’, ku 
das paaukojo „Litas1“, už ką 
jam priklauso padėka. Be to, 
trys pirmosios mokinės dar ga 
vo po knygą, kurias paauko 
jo p. Petrulis — R. Kudžmai 
tė, V Lietuvninkaitė ir R. Ba 
rysaitė. Nusifotografuota ir už 
baigai pasišokta, pažaista ir pa 
sivaišinta, už ką Direktorius dė 
kojo mokinių tėvams. Dir. 
kviėte baigusius Kursus dar lan 
kyti Kursų Seminarą ir baigti 
sius pradžios mokyklą rudenį 
stoti į Kursus.
0 P. Palaitis aną savaitę buvo 
išvykęs savo mašina į JAV, o 
paskutinį savaitgalį lankėsi Sy 
rašuose, N. Y.

Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ *
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. I !
4 Notre Dame St. E. 

Suite 901 i !
UN 1-8933

ADVOKATAS H
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
: UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

K. L. B-NĖ5 MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIU 
MO VEIKLA

Aštuntosios Lietuvių Die 
nos Metraščiui Seimelio veik 
los, aprašymas padaryti yra 
pavesta Inž. Fusarauskui.

Ta pačia proga mes prašo 
me visų lietuviškų orgamzaci 
jų savo veiklos aprašymus su 
fotografijomis galimai greičiau 
patiekti Metraščio redaktorių1 
J. Kardeliui, nes dar bus daug 
darbo ją sugrupuoti ir paruoš 
ti spausdinimui, o iki Lietuvių 
Dienos laiko lieka visai mažai.

Fasibaigus visų lituanistinių 
mokyklų mokslo metams, mes 
reiškiame gilią padėką: Kraš 
to V-bos Kult. Fondi P-kui 
Dr. J. Borevičiu; SJ, už šešta 
dieninių mokyklų globojimą: 
Kult. Fondo Įg. P. I. Rimkevi 
čienė, kuri savo prie 
žiūrai nuoširdžiai padeda mū 
su mokytojams tą sunkų da’- 
bą; Lietuvių Kalbos Seminaro 
ir Augštesniųjų Lituanistinių 
Kursų dir. Dr. H. Nagiui bei 
Kursų Insp. B. Lukoševičie 
nei, taip pat visiemc lėk. o 
uams, duodantiems augštesnį 
lietuvių kalbos, istorijos ir g.-, 
ografijos supratimą mūsų bręs 
tančiain jaunimui; Dr. Vnivo 
Kudirkos šeštadieninės mokyk 
los vedėjai p. Navikėnienei ir 
Aušros Vartų mok-los vedėjui 
A. Blauzdžiūnui ir visiems m o 
kytojams už mūs atžalyno lie 
tuvišką auklėjimą.

Šetadieninių mokyklų komi 
teto p-kui L. Giriniui ir visiems 
jo nariams, kurie suorganizuo 
ja visokias pramogas mūsų ma 
žiesiems ir padeda adminis 
truoti mūsų šeštadienines mo 
kyklas.

Mūsų ypatinga padėka pri 
klauso tiems tėvams, kurie su 
prasdami lietuvybės išlalu, mo 
reikalą, leidžia savo vaikus į 
lituanistines mokyklas.

Bankui ,,Litas“ už poskyrį 
mą lėšų Kursus baigusiem > gra 
«©$©©©©©©©©©$©©©©©$$©©©©

ARCH Realties R d.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
N. D. G., Sherbrooke W., ne 
toli nuo Loyola Cillege, 2 krau 
tuvts, 1 šešių kambarių butas 
ir garažas. Pajamos $3,300, 
kaina $ 28,000; įmokėti $ 
12,000, likutis, -kaip pirmi mor 
gičiai 10 metų iš 6%%.

Cote St. Paul, Emard St., gra 
žus 1 metų dupleksas iš 5 kam 
barių, centralinis apšildymas, 
garažas. Įmokėti $ 6,000; kai 
na $ 21,500. 

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

žiu dovanų įteikimui. Slab bos 
kontraktoriui J. Petruliui už 
paaukotus 15 dol. Augštesnių 
jų Lituanistinių Kursų premi 
joms tariame nuoširdų ačiū, 
nes tas premijas reikėtų skirti 
iš Seimelio kasos.

Seimelio Prezidiumas.
KOOPERATININKŲ 

SUSIRINKIMAS 
šaukiamas šį penktadienį, bir 
žeiio 16 d., 7.30 v. vakaro p. 
Ratavičiaus bute, 51, 63 Avė, 
LaSalle. Visi, kas domisi eko 
neminiu montrealiečių kilimu, 
kviečiami dalyvauti.

KULINARIJOS KURSŲ 
užbaigimo nuotraukas 

galima užsisakyti pas M. N. 
Pr. Seseles šį ir kitą sekma 

dienį (po pamaldų).
BANKAS „LITAS” AUGA

Paskutiniame „Lito“ va’dy 
bos posėdyje paaiškėjo, kad 
bankas auga taip, kaip banko 
vedėjo buvo numatyta. Per 
hapkutinį 'mėnesį narių skai 
čius išaugo iki 603, nes įstojo 
14 naujų narių. Plačiai disku 
tuotas draudimo klausimas. Iš 
keltas nuošimčių atskyrimo 
nuo draudimo klausimas, iš ko 
aiškėtų tikras procentų ėmimo 
vaizdas. Tačiau šitie klausimai 
palikti dar sekantiems susirinki 
inams, duodant galimybę gi 
liau juos pergalvoti. Nusis’aty 
ta, kad Šv. Kazimiero parapi 
joje inkasentas turi dirbti po 
pamaldų.

MIRĖ 
IZIDORIUS RAČKUS

Šeštadienį sveikstančiųjų na 
muose mirė montrealiečiams 
gerai pažįstamas Izidorius Rač 
kus, kilęs nuo Utenos, apie /0 
melų amžiaus. I. Račkus pries 
dvejetą metų buvo sunkiai su 
žeistas ir neatsitaisė. Lietuvos 
atsikūrimo laikais kurį laiką 
buvo tardytojas, apkrities vir 
šininkas. Likusią Lietuvoje jo 
žmoną rusai buvo išvežę j Si 
birą. Duktė gyvena Austraiijo 
je. L Račkaus palaikai pašar 
voti Halpin laidotuvių namuo 
se, Verdun ir Willibrord g-vių 
kampe, Verdun. Laidotuvės 
bus per AV bažnyčią šį trečia 
dieni, birželio 14 d., 9 vai. r.

SIŪLOMAS DARBAS
Muzikos instrumentų Įmonė 

je yra vieta asmeniui, mokan 
Čiam taisyti medinius instru 
mentus — smuikus, gitaras ir 
kt. Darbo gavimo reikalu pi a 
soma skambinti p. Malaiškai 
telef.: PO 7-7507.

BAISIOJO BIRŽELIO TRĖ 
MIMŲ MINĖJIMAS

Toronto organizuojamas Bal 
tų Federacijis įvyks Internatu- 
nal Institute of Metropolitam 
Toronto auditorijoje šį tremia 
dienį, birž. 14 d., 8 vai. vaka 
ro, 709 College St. Dalyvauki 
me visi, drauge su latviais ii es 
tais.

LIETUVIO KINO 
TEATRAS

Lietuvių Namų kaimynystė 
je Br. Sergantis nusipirko Pix 
kino teatrą, 500 vietų, kuiiame 
rodys europietiškus filmus.

DAILININKO KASIULIO 
KŪRINIAI

išstatyti dail. Račkaus vedamo 
je galerijoje, 1998 Lakeshore 
W. Clarkson. Paroda atidarv 
ta nuo 2 iki 7 vai. vakaro, ir 
užsidarys birž. 17 d.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šešiems metams po mūsų 
parapijos bažnyčios statybos 
suėjus, iškilo visa eilė bažny 
čios pastato taisymo darbų: 1) 
vakarinės bažnyčios sienos ply 
tos giliai įleistos j žemę, prade 
jo byrėti. Jas reikėjo pašalinti 
ir pakeisti vandeniui atsparia 
medžiaga. Šį darbą puikiai ir 
sąžiningai atliko spec, p Snap 
kauskas. 2) Bažnyčios fronte 
smarkiai suskilo laiptai ir ta 
kas. Reikalingą remontą itlikc 
p. Snapkauskas, 3) Dėl gairių 
priežasčių pasirodė būtinas mū 
sų bažnyčios vidaus dažymas. 
Pasitarus su lietuviais dailimn 
kais ir architektais dėl Dažny 
čios dažymo būdo ir gavus net 
penkis įvairių firmų pasisiūly
mus dažyti, pasirinkome pačią 
prieinamiausią kainą ir dažy
mo darbus pavedėm O. K-uua 
nauskui. 4) Pradėjo irti ir tvo 
ra aplink bažnyčią. Specialistų 
patarimu jos remontas neapsi 
mokėtų. Todėl jų nuomone. 
Čia labai nuoširdžiai talkinin 
kavo B. Jazokas. Ta pač:a pro 
ga gražiai išlyginama visa p<c 
va aplink bažnyčią ir apsodina 
ma gražiais medeliais, už k u 
riuos esame labai dėkingi Jo 
nui Leknickui. Labai nuošir 
džiai dėkojame agronomui Pet 
rui Lukoševičiui ir visą labai 
mielą pagalbą.

Kunigas klebonas aplankys 
visus labai nuoširdžiu laiškeliu
ir prašys visų parapijiečių pa 
galbos apmokėti išlaidas už at 
liktus darbus ir prašys kiekvie 
no dirbančiojo parapijos na 
rio nors dešimtį dolerių.

Tuokiasi Berta - Onutė Ro 
kaitė su Josepr Jean.
O A. Stankevičius, žurnalistas, 
paskirtas direktorium leidyk 
los ,,De l’Homme“, kuri rūpi 
naši kėlimu gyvenimo pagal 
naujas idėjas.

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

y? g
Raštinė: LE 4-4451 £

įi Dr. P. MORRIS | 
$ DANTŲ GYDYTOJAS 
g
X Vakarais ir šeštadieniais X 
« i . . xpagal susitarimą. \

1082 Bloor W., Toronto 4 
(į rytus nuo Dufferin St.) j?

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY 

VAS „PARAMA“ 
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo naiiaiš. 
Morgičiai išduodami atvln ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iš 7% met. palūkanų. Asmem 
nės paskolos išduodamos iigi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūk 
nų. Asmeninėms paskoloi. 
reikalingi žirantai turį turtą. 
Morgičinėms paskoloms žiran 
tai nereikalingi. Paskolų reixa 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W-, Toronto, tel. LE 
2-8723.

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK 
LŲ MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS
praėjo gražiai ir įspūdingai. Pa 
langos vasarvietėn susirinko la 
bai daug žmonių, ypač daug 
gražaus jaunimo.

Po iškilmingų pamaldų po 
mėlynu dangum, atlaikytų AV 
Klebono T. J. Borevičiaus, vy 
ko iškilmingas baigusiems mo 
kyklas pažymėjimų įteikimas. 
Baigė 12 jaunuolių, po 6 k’ck 
vienoj? mokykloje. Visi baiga 
šieji gavo gražias dovan ,s — 
po knygą „Lietuva“. Po to or 
ganizuotai nuvykta į sporte 
aikštę, kur buvo gražus para 
das ir sporto pratimai bei ža>di 
mai, vedami p. Baltonienės ir 
p. Blauzdžiūno. Visa pavyko

Visi mokiniai buvo pavaišin 
ti. Kadangi oras buvo nuosta 
biai gražus, tai diena praėjo 
geriausioje nuotaikoje. Tėw» 
komiteto darbas labai graž 
sekėsi. Bufetas visai buvo 13 
tuštintas, nes nebuvo tikėtasi 
tokio žmonių skaičiaus.

Suaugusieji maudėsi, šoko, 
žaidė. Diena praėjo labai gra 
žiai. "
< " M H I
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis .’.........RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ...............LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
M. Roth................................. RE 7-9353
E. Kandt ...............WE 5-5t

Sekite mūsų skelbimus apiv 
paskirus objektus NL» TZ, 

Star, LaPress.
‘ “ - ..... P

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., ■ 
Montreal.

Tei. RA 1-6005.
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